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THANK YOU VERY MUCH FOR GREATING SUPPORT

 We HAVE BEEN GREATLY BENEFITTING                              

          
FROM  THE  PATRONAGE OF      

                     FAMILY STEINMANN

ขอขอบคุณุ  

 PROF. DR. MATTHIAS 

 คุณุ AROM STEINMANN          
  ท่า่นผู้้�มีีอุปุการคุณุ สนบัสนนุ            

 การท่ำางานขอุงสมีาคุมีฯ เสมีอุมีา  

 ปราสาท (SCHLÖSSLI) URSELLEN KONOLFINGEN

 และปราสาท WYL, SWITZERLAND  HTTP://WWW.SCHLOSS.WYL.CH

และในวันัพฤหัสับดีทีี� 19 ธันัวัาคม พ.ศ. 2562  

ทา่นผู้้�มอีุปุการคณุ เชิญิไปร่วัมงานเลี�ยง

ที� ปราสาทวิัล (SCHLOSS-WYL) 

" พวักเราขอุขอุบพระคณุ   

ทา่นทั�งสอุงเป็นอุยา่งมากคะ่ "

เล้ี้�ยงขอบคุณุกันัแลี้ะกันั 

วันัคุริสิต์ม์าส แลี้ะวันัป้ีใหม่
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สมาคมหญิิงไทยเพ่ื่�อหญิิงไทย สวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์                                   

Verein Thai Frauen für Thai Frauen                             

Postfach 11, 3038 Kirchlindach    

Tel. +41 79 649 34 32

PC-Konto: 87- 677365 -7

IBAN: CH26 0900 0000 8767 7365 7

https://www.thaifrauenverein.ch

E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch

เฟสบุ๊๊�ก สมาคมหญิิงไทยเพ่ื่�อหญิิงไทย:

facebook.com/thaifrauen.swiss

คณะกรรมการสมาคมฯ

ประธาน  :  จาร์ยี ์เคลเลอร์ ์คีร์โีต
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เหรัญญิก  :  กลัยา ฟิงค ์                      
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และศศิธิ์ร์ กลอร์์

พิัสูัจัน์อักษร  :  จาร์ยี ์เคลเลอร์ ์คีร์โีต

นักเขียน  :  ล ำาด์วิน, ตน้กลา้, ก.ไตร์คำา, ป้า้แมร์ี�, โยทะกา,
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ขอขอบีคุณ  

ภู่าพื่งานวินัชาตไิทย จากนอ้งเพื่ลงเพื่ลนิ และ จากชา่งภู่าพื่สมาคมฯ

ภู่าพื่ป้ร์ะกอบุ๊ในเลม่จากกเูกิ �ล และ จากชา่งภู่าพื่ของสมาคมฯ 

สาริบญั

เริื�องจากัปีกั

6  ประสานควัามร่วัมมอืุ

    

เริื�องจากัเมืองไที่ย

8 ภาษีทีี�ดีนิในไทย

กัฎหมายน่าริ ้� 

10 ปรบัใหัมปี่ ค.ศ. 2020

11 ร ้�แล �วับอุกต่อุ่

12 ควัามคุ�มครอุงการจ้�างงาน 

14 ช็ิอุปปิ� งข �ามแดีน

15 ร ้�เทา่ ร ้�ทนั

16 ร่วัมดี�วัยชิว่ัยกนั โรคระบาดี โควิัท

17 แบ่ง ๆ กนัไป

18 สญัญาจ้�างงานและการยกเลกิสญัญา 

 

สริริหามาเลี้า่

19 ร่วัมมอืุ ร่วัมใจ้ สมาคมไทยในสวิัต่เซอุรแ์ลนดี ์

20 อุบุตั่เิหัต่คุรั�งเดียีวั เกี�ยวัก�อุยกนัมาหัลายหันว่ัยงาน

22 สนัทนาการแบบประหัยดัี (ต่อุนจ้บ)  

สขุภาพกัาย ใจ

23 ธัาต่ทุั�ง 5 กบัวิัถีีเพื�อุชิวิีัต่ที�สมดีลุ ต่อุน ธัาต่เุจ้�าเรือุน

24 ธัรรมะจ้ากโคโรนาไวัรสั

 

สาริะน่าริ ้�

26  การจ้ดัีการพลาสต่กิยคุ 2020

28  สวิัต่เซอุรแ์ลนดี ์     

 ดีนิแดีนแห่ังควัามหัลากหัลายทางชิวีัภาพ 

 

หญิงไที่ย

4 บทบรรณาธิัการ

5 สารจ้ากประธัาน

29 ถีามมา ต่อุบไป 

30 ปฏิิทินกจิ้กรรม
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4      หน�า

สวััสดีค่ีะ เพื่่�อนผู้้�อ่านวัารสารรวังข้�าวัทุกุทุา่น 

  ไตร์มาสแร์ก ของปี้พื่ท๊ธิ์ศกัร์าช 2563 เก่อบุ๊จะผ่่านไป้แลว้ิแต่เร์่�องร์าวิ การ์ติด์เช่ �อไวิร์สัโควิิด์-19 ที�คนทั�วิโลกตอ้งเผ่ชิญิ          
ร์ว่ิมกนัยงัไมจ่บุ๊งา่ย ๆ  แตล่ะป้ร์ะเทศออกมาตร์การ์กฎร์ะเบุ๊ยีบุ๊ การ์ป้ฏิิบุ๊ตัติวัิในการ์ป้อ้งกนัตวัิเองและคนร์อบุ๊ขา้งเป็้นการ์ทำางานร์ว่ิมกนั              
ของเร์าทก๊คนจนถึงึร์ะหวิา่งป้ร์ะเทศที�ตอ้งมาป้ร์ะชม๊ทำาควิามตกลง และใหค้วิามร์ว่ิมกนัในการ์ตอ่สูก้บัุ๊ภู่ยัร์า้ยขา้มแด์นตวัินี � แตเ่ร์าตา่ง
ตอ้งมีหลกัการ์ทำางานร์ว่ิมกนั ด์งัพื่ร์ะบุ๊ร์มร์าโชวิาทของพื่ร์ะบุ๊าท สมเด์จ็พื่ร์ะเจา้อยูห่วัิร์ชักาลที� 9  ที�วิา่ “การทุี�จะให้�งานประสานกนันั�น 
มหี้ลัักสำาคัญอยู่้่ว่ัา ทุกุฝ่่ายู่จะต้�อง ไม่แบ่ง่แยู่กกัน ไม่แยู่่งประโยู่ชนไ์ม่แยู่่งควัาม ชอบ่กัน แต้ล่ัะฝ่่ายู่ แต้ล่ัะคน ต้�องทุำางาน 
ดี�วัยู่ควัามบ่ริสุทุธิิ์�ใจมุ่งห้วัังผู้ลัสำาเร็จ ในการงานเป็นให้ญ่ ยู่ิ�งกว่ัาสิ�งอ่�น” เฉกเช่นเดี์ยวิกบัุ๊พื่วิกเร์าชาวิไทยในสวิิตเซอร์แ์ลนด์ที์� 
ร์วิมตวัิกันก่อตั�งกล๊่ม ชมร์ม สมาคม องคก์ร์ต่าง  ๆ  ขึ �นมาด์ว้ิยจ๊ด์ป้ร์ะสงคที์�วิ่าจะทำางานจิตอาสาเพ่ื่�อช่วิยเหล่อคนไทยด์ว้ิยกัน 
ในตา่งรู์ป้แบุ๊บุ๊ตามควิามถึนดั์ แตเ่ร์าจะทำาอยา่งไร์ใหพ้ื่วิกเร์าทั�งหลาย ร์ว่ิมม่อร์ว่ิมใจ ป้ร์ะสานงานกนัได์แ้บุ๊บุ๊ทั�วิถึงึ จงึเป็้นที�มาเร์่�องจากป้ก 
ที�เป็้นควิามหวิงั ควิามฝัันที�ไมน่า่ไกลควิามจร์งิ                                                                                                             
              
 ฉบุ๊บัุ๊นี �อดั์แน่นไป้ด์ว้ิยเร์่�องของกฎหมายต่าง ๆ ไม่วิ่าจะเป็้นเร์่�องการ์ทำางาน ใคร์ที�ชอบุ๊ขา้มแด์นไป้ซ่ �อของถึกูการ์ขอเงินค่น         
จากภู่าษีีมลูค่าเพิื่�ม ก็ไม่เหม่อนเม่�อก่อนแลว้ิและเร์าก็ตอ้งรู์ว้ิ่ากฎร์ะเบีุ๊ยบุ๊เขาอนญ๊ิาตใหเ้ร์าซ่ �ออะไร์ได์เ้ท่าไหร์ ่ เพ่ื่�อจะได์ไ้ม่ถึกูป้ร์บัุ๊  
เป็้นอยา่งไร์นั�น อา่นเร์่�องช็อป้ปิ้�งขา้มแด์น ที� ก.ไตร์ คำานำามาเสนอคะ่                                                                                                   
              
 และในย๊คที� covid-19 กำาลังมาปั้� นป่้วินชีวิิตควิามเป็้นอยู่ของพื่วิกเร์า หนทางในการ์ต่อสู้กับุ๊เขาอาจยังหาไม่เจอ 
แต่สิ�งที� เร์าเจอแล้วิ ค่อ การ์สร์้างภูู่มิค๊้มใจของเร์าพื่ร์ะอาจาร์ย์ไพื่ศาล วิิสาโล เล่าไวิ้ในเร์่�องธิ์ร์ร์มะจาก โคโร์นาไวิร์ัสค่ะ                                                                                                                                   
                   
 ทา้ยนี �ยงัไมมี่ใคร์รู์ว้ิา่เหตก๊าร์ณจ์ะเป็้นอยา่งไร์ เร์าก็อยูร่์ว่ิมเป็้น สว่ินหนึ�งของสิ�งนั�น ๆ   แบุ๊บุ๊สบุ๊าย ๆ   ด์แูลตวัิเองและคนร์อบุ๊ขา้ง 
แบุ๊ง่ปั้นนำ�าใจ มีควิามร์กั ควิามหว่ิงใยใหก้นัและกนั แลว้ิทก๊อยา่งก็จะผ่า่นไป้ด์ว้ิยดี์นะคะ

 .....ย่นหา่ง ลา้งม่อ ไหวิท้กัทายและตอนจากกนั แลว้ิคอ่ยพื่บุ๊กนันะคะ....

บ่ทุบ่รรณาธิ์ิการ 



                    สารจากประธิ์าน  

สวััสดีค่ีะเพื่่�อนสมาชกิแลัะผู้้�อ่านทุกุคน

 ชว่ิงนี �คงตอ้งเต่อนตนเองเพ่ื่�อควิามสข๊สงบุ๊ ให ้ “ต้่�นต้วัั แต้ไ่ม่ต้่�นต้ระห้นก”  ณ วินันี � ถึา้ไมก่ลา่วิถึงึ โคโร์นา่ไวิร์สัคงจะลา้สมยั   
แมว้ิา่จะไมอ่ยากพื่บุ๊เจอกนัแตค่วิร์รู์จ้กักนั (ในร์ะยะหา่ง ๆ  เถิึด์)                                                                                                                                             
              
 ตั�งแต ่12 กม๊ภู่าพื่นัธิ์ ์2020 องคก์าร์อนามยัโลก (WHO) ป้ร์ะกาศตั�งช่�ออยา่งเป็้นทางการ์สำาหร์บัุ๊เช่ �อไวิร์สัโคโร์นา  สายพื่นัธิ์๊ใ์หม ่
โด์ยใชช่้�อวิา่ covid-19 ซึ�งยอ่มาจาก “Coronavirus disease starting in 2019” หร์อ่ โร์คไวิร์สัโคโร์นาที�เร์ิ�มตน้ในปี้ 2019              
              

 ต้่�นต้ัวั ค่อ ศกึษีาเพ่ื่�อหาหนทางที�จะป้อ้งกนัตน และคนร์อบุ๊ขา้งใหห้่างไกลจากโร์คนี� ไม่ป้ร์ะมาทและ ไม่ต้่�นต้ระห้นก 
จนเกินเหต๊ ให้มี ปั้ญิญิามากขึ �นเพื่ร์าะเม่�อสถึานะการ์ณ์ปั้� นป่้วิน มีการ์กักต๊นสิ� งของเคร์่�องใช้ท ำาให้คนโลภู่ได์้โอกาส 
เอาร์ดั์เอาเป้ร์ยีบุ๊ทำาใหเ้กิด์การ์ ขาด์แคลน บุ๊างเหตก๊าร์ณเ์ป็้นเร์่�องหลีกเลี�ยงไมไ่ด์ ้มีผ่ลกร์ะทบุ๊เป็้นโด์มิโน ทั�งทางการ์คา้ ธิ์ร๊์กิจการ์ตลาด์ 
การ์ทอ่งเที�ยวิ และอีกหลาย ๆ อยา่ง ก็ตอ้งยอมร์บัุ๊วิา่มีควิามเสียหายกนัทก๊ฝ่ัายไมต่่�นตร์ะหนกอีกเร์่�องหนึ�ง ค่อ การ์เสพื่ขา่วิที�มาทก๊ชอ่ง
ทางและแพื่ร์ก่ร์ะจายเร์ว็ิกวิา่เช่ �อโร์ค สอบุ๊สวินกนัก่อนดี์ไหมคะวิา่ ขา่วิจร์งิ หร์อ่ขา่วิป้ลอม     
              
 ในอีกทางหนึ�ง เร์าได์เ้ห็นควิามช่วิยเหล่อเก่ �อกูลด์แูลใหก้ำาลงัใจซึ�งกนัและกนั โด์ยเฉพื่าะเจา้หนา้ที�บุ๊๊คลากร์ที�ท ำางานหนกั          
เพ่ื่�อเฝั้าร์ะวิงัใหพ้ื่วิกเร์า อีกทั�งเอกชนทั�วิไป้ที�ออกมาแจกโด์ยเฉพื่าะหนา้กากอนามยั เจลลา้งม่อ และสิ�งจำาเป็้นโลก ไม่ขาด์คนด์ี 
ทก๊คนตอ้งชว่ิยกนั ร์กักนั ควิามร์กัจะชว่ิยร์กัษีาโลกเป็้นจร์งิแนน่อนคะ่  ภู่าวินาใหท้า่นโควิิด์-19 สลายตวัิโด์ยเร์ว็ิร์วิมพื่ลงักนันะคะ…
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โดย ลำาดว็น 

 พัระไพัศาล วิ็สัาโล  กล่าวิไวิค้ร์ั�งหนึ�งวิ่า  

“ชีวัิต้มิไดี�อยู่้่ ดี�วัยู่การรับ่เข้�าต้ัวัเทุ่านั�นแต้่อยู่้่ไดี�     

เพื่ราะการให้�ผู้้�อ่�นดี�วัยู่ ต้�นไม�ทุี�ดี้ดีนำ�าจากพื่่�นดีิน       

อยู่่างเดีียู่วั แต้่ไม่ร้�จักคายู่นำ�า ค่นส่้โลักยู่่อมไม่ 

อาจดีำารงอยู่้่ไดี�นาน การช่วัยู่เห้ลั่อเก่�อก้ลัผู้้�อ่�นนั�น 

มิใช่เป็นเร่�องข้องการเสียู่สลัะอยู่่างเดียีู่วั ห้ากเป็น 

ส่วันห้น่�งข้องกระบ่วันการเต้มิเต้ม็ควัามเป็นมนุษยู่์

ข้องต้นเองให้�สมบ่ร้ณ ์ดุีจเดียีู่วักับ่ต้�นไม�ซึ่่�งจะถือ่ว่ัา

เต้ิบ่ให้ญ่อยู่่างแทุ�จริง ต้่อเม่�อแผู่้กิ�งก�านสาข้าให้�       

ร่มเงาแลัะเป็นทุี�พื่่�งพื่งิข้องสรรพื่สัต้วั”์                                                                                                  
 

 เช่นนี �กร์ะมงัที�สมาคมหญิิงไทยเพ่ื่�อหญิิงไทย สวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์

ก่อกำาเนิด์ขึ �นมาเม่�อ 22 ปี้ที�แลว้ิ จากควิามร์ว่ิมม่อร์ว่ิมใจกนัทำางานของ 

กล๊่มหญิิงไทยที�มองเห็นปั้ญิหาของคนไทยที�ยา้ยถิึ�นมาอยู่ในสวิิตเซอร์ ์

แลนด์ ์  เขาเหลา่นั�นอาสาพื่าตวัิเองมาทำางานเพ่ื่�อคนไทย ด์ว้ิยอยากเห็น 

คนไทยด์ว้ิยกนั  อยู่ในป้ร์ะเทศใหมอ่ยา่งมีคณ๊ภู่าพื่ชีวิิต มีควิามเขม้แข็ง 

พื่ึ�งตนเอง ร์วิมทั�งสามาร์ถึชว่ิยเหล่อซึ�งกนัและกนัได์ ้

 ล ำาด์วินก็อาสาเข้ามาทำางานในสมาคมหญิิงไทยฯ ตั�งแต ่               

ปี้ ค.ศ.2011 เป็้น 9 ปี้ ที�ได์เ้ร์ยีนรู์พ้ื่ฒันาตนเองเพ่ื่�อที�จะสามาร์ถึ ใหใ้นสิ�งที� 

เขาขอ ไมว่ิา่จะเป็้นคำาแนะนำา ควิามรู์ ้ พื่ร์อ้มกนันั�นลำาด์วินเองก็ได์เ้ร์ยีนรู์ ้

โลกเขา้ใจสงัคมมากขึ �น ยังผ่ลใหเ้ขา้ใจตนเอง และผู่ค้นร์อบุ๊ตัวิอย่าง 

ลกึซึ �งยิ�งขึ �น 

 อีกสิ�งหนึ�ง ที�ล ำาด์วินเห็นจากป้ร์ะสบุ๊การ์ณ์การ์ทำากิจกร์ร์ม  

“ห้ญิงไทุยู่สัญจร”  ของสมาคม  ค่อ การ์เด์ินทางไป้ใหข้อ้มลูควิามรู์ ้

เร์่�องกฎหมายหวัิขอ้ตา่ง ๆ  ทก๊ภู่าคในสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์ บุ๊างคร์ั�งเป็้นเร์่�อง    

ยากลำาบุ๊ากมากในการ์หาผู่ป้้ร์ะสานงานในการ์ด์ำาเนินกิจกร์ร์ม แต่เม่�อ 

ปีริะสาปีริะสานน

คุวัามริ่วัมมือคุวัามริ่วัมมือ

สองปี้ก่อนในเด่์อนมิถึ๊นายน เร์าไป้ใหค้วิามรู์ที้� เม่อง    

Chur รัฐ Graubunden โด์ยการ์ป้ร์ะสานงานกับุ๊                   

คณ๊สน๊นัทา มลูเล่อร์ ์ คนพ่ื่ �นที�และเป็้นเจา้ของโร์งแร์ม 

และในเด่์อนเดี์ยวิกนั เร์าเดิ์นทางไป้ใหค้วิามรู์ ้ ที�เม่อง 

Heiden รัฐ Appenzell Ausserrhoden โด์ยกล๊่ม 

แม่บุ๊้านเม่อง Heiden ผู่้ติด์ต่อป้ร์ะสานงาน ค่อ         

ค๊ณส๊ร์ีร์ชั สาร์ส๊วิร์ร์ณ และปี้ที�แลว้ิ สมาคมเพ่ื่�อนไทย      

บุ๊าเซิล และป้ร์ิมณฑลเป็้นผู่้ด์ ำาเนินการ์จัด์กิจกร์ร์ม 

ให้ควิามรู์ ้กับุ๊คนไทยในเม่องบุ๊าเซิล และใกล้เคียง 

ทางผู่้จัด์เตร์ียมท๊กอย่างให้ พื่ร์อ้มสร์ร์พื่โด์ยพื่วิกเร์า      

ชาวิสมาคมหญิิงไทย ฯ ไป้เป็้นวิิทยากร์ใหค้วิามรู์ ้ 

 จากการ์ทำางาน 3 คร์ั�ง ที�เล่ามานั�น  ล ำาด์วิน       

เห็นวิ่าเป็้นการ์ป้ร์ะสานงานใหค้วิามร์่วิมม่อกันทำางาน 

ที�อ ำานวิยควิามสะด์วิกแก่กนัและกนั ทางเจา้บุ๊า้น และ 

ทางเร์าต่างช่วิยกนัป้ร์ะชาสมัพื่นัธิ์ ์ เชิญิชวินผู่ค้นใหม้า    

ฟังและคนพ่ื่�นที�สว่ินใหญ่ิรู์จ้กัคนไทยด์ว้ิยกนัก็จะชกัชวิน

กันมาฟังได์ม้าก นอกจากนี�เจา้บุ๊า้นก็จะรู์จ้กัพ่ื่ �นที�ของ 

ตวัิเองวิา่ที�ไหนจดั์งานสมัมนาได์ ้จะใหใ้คร์เตร์ยีมอาหาร์  

เคร์่�องด่์�ม ของวิ่าง และบุ๊างท่านก็เป็้นเจา้ของโร์งแร์ม 

มีหอ้งสำาหร์บัุ๊จดั์ สมัมนา อาหาร์ เคร์่�องด่์�ม ที�พื่กัพื่ร์อ้ม ให้

บุ๊ร์ิการ์งานที�มีการ์ป้ร์ะสานงานกันได์ ้ แบุ๊บุ๊นี�ก็ผ่่านไป้ 

ด์ว้ิยควิามร์าบุ๊ร์่�น  ป้ร์ะสบุ๊ควิามสำาเร์จ็เกิด์ควิามพื่งึพื่อใจ

มีควิามสข๊กนัทั�งเจา้บุ๊า้นและผู่ไ้ป้เย่อน ใหเ้อ่ �อป้ร์ะโยชน์

ซึ�งกนัและกนัสง่เสร์มิควิามสมัพื่นัธิ์อ์นัดี์ตอ่กนั

   

  

   

   

   

 

   

   

   



 กอป้ร์กับุ๊ในปั้จจ๊บุ๊ันนี �  มีสมาคมชมร์มต่าง ๆ  

เกิด์ขึ �นมากกวิ่าแต่ก่อน ข้อมูลจากสถึานเอกอัคร์ร์าชทูต          

ณ กร๊์งเบุ๊ริ์น์ ขณะนี�มี สมาคม ชมร์มตา่งๆ จำานวิน 18  องคก์ร์ 

ซึ�งแต่ละองค์กร์อยู่ตามภู่าคต่าง ๆ  ทั� วิสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์

และในวิันที�  18 มกร์าคม ที�ผ่่านมา นายจักร์ี ศร์ีชวินะ 

เอกอัคร์ร์าชทูต ณ กร๊์งเบุ๊ิร์น์ ท่านได์้เชิญิตัวิแทนชมร์ม 

สมาคมกล๊ม่ตา่ง ๆ  ทั�วิสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์มาป้ร์ะชม๊ป้ร์กึษีาหาร์อ่ 

ท่านก็ป้ร์าร์ภู่ขึ �นมาวิ่า ทำาอย่างไร์ที�เร์าจะขยายเคร์่อข่าย         

ของเร์าใหก้วิา้งขึ �นที�จะเช่�อมโยงคนไทยสร์า้งสายใยใน 26 เขต 

ในสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์ เกิด์เป็้นมินิไทยแลนด์ใ์นสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์   

เร์่�องนี �ล ำาด์วินก็คิด์เหม่อนเชน่ทา่น

 สิ�งที�ล ำาด์วินคิด์วิ่าน่าจะทำาได์ ้ และเร์ายงัไม่เคยทำา 

ค่อ การ์จดั์ป้ร์ะชม๊หร์อ่สมัมนาร์วิมตวัิกนั เพ่ื่�อสร์า้งเคร์อ่ขา่ย 

ในการ์ทำางาน ไมใ่ชเ่พีื่ยงป้ร์ะสานงาน เวิลาไป้ใหค้วิามรู์ต้าม 

ถิึ�นนั�นๆ เท่านั�น แต่เป็้นการ์สง่ต่อผู่ต้อ้งการ์ควิามช่วิยเหล่อ   

จากกล๊่มบุ๊๊คคลที�อยู่ในพ่ื่ �นที�เดี์ยวิกัน หร์่อใกลเ้คียงได์ด้์ว้ิย       

ร์วิมทั�งเปิ้ด์โอกาสใหอ้าสาสมคัร์ และองคก์ร์ได์แ้ลกเป้ลี�ยน 

ข้อมูลข่าวิสาร์ ร์วิมทั�ง บุ๊ทเร์ียน และป้ร์ะสบุ๊การ์ณ์กับุ๊  

อาสาสมคัร์คนอ่�น ๆ   ที�อยูน่อกองคก์ร์ของตน สง่เสร์มิศกัยภู่าพื่ 

การ์ทำางานของอาสาสมคัร์ใหเ้ป็้นร์ะบุ๊บุ๊มากขึ �น สร์า้งควิาม 

สมัพื่นัธิ์ร์์ะหวิ่างกล๊่มชมร์ม สมาคม ชม๊ชนไทย ซึ�งจะทำาให ้

คนไทยในสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์ มีควิามเขม้แข็งอย่างยั�งย่นต่อไป้ 

ได์แ้บุ๊บุ๊ไม่ไกลเกินฝััน ขอ้ดี์มีเยอะขนาด์นี�เร์าน่าจะทำาใช่ไหม  

สิ�งที�ใคร์ ๆ  ชอบุ๊พื่ดู์กนัเสมอค่อ    “อยากเหน็ สงัคมคนไทยด์ขีึ �น 

กวิ่าที�เป็้นอยู่”  แต้่ใครล่ัะ!!! จะเป็นคนทุี�ลังม่อทุำา 

นั�นซึ่?ิ

 

 ลำาดว็นและสัมาคม อยากจัะเสันอตัว็เป็น  

ผูู้� ริเริ�ม ลงมือทำา โปรดติดตามกันต่อไปว่็า เรา 

จัะทำาได�อย่างไร ให�กลุ่ม ชมรม สัมาคม ชุมชน 

คนไทยทั�ว็สัวิ็ตเซอร์แลนด์ มาประสัานมือกัน 

ทำางาน  

 .....ส่ังกำาลังใจั ข�อเสันอแนะ มาช่ว็ยกัน 

นะคะ.....
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ภาษีีที่ี�ดิิน 

เมืืองไที่ย 
                                   โดียู่  ต้�นกลั�าโดียู่  ต้�นกลั�า

  ตอ้งเสยีเงิน หร์อ่ไมอ่ยากเสยีเงินหร์อ่จะทำาไง 

ใหเ้สียเงินนอ้ย ๆ หน่อย ถึา้เป็้นเจา้ของที�ด์ินก็ตอ้ง 

เสียเงินภู่าษีีที�ด์ิน ไม่วิ่าจะอยู่ที�ไหน เขาวิ่ากันวิ่าเร์่�องนี � 

เ ป็้ น ส า ก ล   ก า ร์ เ ก็ บุ๊ ภู่ า ษีี ที� ด์ิ น ใ น เ ม่ อ ง ไ ท ย ไ ม่ ใ ช่ เ ร์่� อ ง ใ ห ม ่

แต่เป็้นการ์แกไ้ขพื่ร์ะร์าชบุ๊ญัิญิัติ มีผ่ลใชบุ้๊งัคบัุ๊ตั�งแต่วินัที� 13 มีนาคม     

พื่.ศ. 2562 และจะเร์ิ�มจดั์เก็บุ๊ภู่าษีีที�ด์นิและสิ�งป้ลกูสร์า้ง

 ตั�งแต ่1 มกร์าคม พื่.ศ. 2563 แทนพื่ร์ะร์าชบุ๊ญัิญิตัิภู่าษีีโร์งเร์อ่น

และที�ด์นิ พื่.ศ. 2475 ซึ�งใชม้ายาวินานกวิา่ 80 ปี้ กบัุ๊พื่ร์ะร์าชบุ๊ญัิญิตัิภู่าษีี

บุ๊ำาร๊์งทอ้งที� พื่.ศ. 2508 ทั�งนี �เพ่ื่�อป้ร์บัุ๊ร์าคาภู่าษีีโร์งเร์่อน และที�ด์ินให ้          

สามาร์ถึจัด์เก็บุ๊ร์ายได์้ให้พื่อเพีื่ยงต่อการ์พื่ัฒนาท้องถิึ�น และเพ่ื่�อให ้

สอด์คลอ้งกับุ๊สถึานะการ์ณ์ปั้จจ๊บุ๊ัน ลด์ควิามเหล่�อมลำ�าในสังคมไทย           

ลด์การ์ถ่ึอคร์องที�ด์นิเพ่ื่�อเก็งกำาไร์ในตลาด์อสงัหาร์มิทร์พัื่ย ์

สรุปวััต้ถุืประสงคข์้องพื่ระราชบ่ญัญัต้ฉิบ่บั่ ปี พื่.ศ. 2562

1.  เพ่ื่�อป้ฎิรู์ป้โคร์งสร์า้งร์ะบุ๊บุ๊ภู่าษีีทร์พัื่ยส์ินใหมี้ควิามทนัสมยัเป็้นสากล 

เชน่เดี์ยวิกบัุ๊นานาป้ร์ะเทศ และแกไ้ขปั้ญิหาโคร์งสร์า้งภู่าษีีเด์มิ

2.   กร์ะต๊น้ใหเ้กิด์การ์ใชป้้ร์ะโยชนใ์นที�ด์นิ

3.   สนบัุ๊สนน๊ใหเ้กิด์การ์กร์ะจายการ์ถ่ึอคร์องที�ด์นิ

4.   เพิื่�มควิามเป็้นอิสร์ะ และเพิื่�มป้ร์ะสทิธิิ์ภู่าพื่  การ์จดั์เก็บุ๊ภู่าษีีใหอ้งคก์ร์ 

ป้กคร์องสว่ินทอ้งถิึ�น (อป้ท.)

5.   สร์า้งควิามเขม้แข็ง และโป้ร์ง่ใสในการ์บุ๊ร์หิาร์การ์คลงัของ อป้ท.

6.   ชว่ิยใหท้อ้งถิึ�นมีงบุ๊ป้ร์ะมาณพื่อเพีื่ยง ในการ์พื่ฒันาพ่ื่�นที�ใหเ้กิด์ควิาม

เจร์ญิิในร์ะยะยาวิ

 วิตัถึป๊้ร์ะสงคที์�ทา่นกลา่วิมาเหลา่นี �   ก็ด์ดีู์ นา่จะมีป้ร์ะโยชนต์อ่ 

ป้ร์ะเทศชาตขิองเร์านะคะ

 หลงัจากที�  “กฎห้มายู่ภาษีทุี�ดีนิแลัะสิ�งปล้ักสร�าง” ฉบุ๊บัุ๊ใหม ่

พื่.ศ. 2562 ป้ร์ะกาศออกมา ก็มีเสียงร์อ้งของผู่ถ้ึกูกร์ะทบุ๊ในหลายกล๊ม่ที�มี

ภู่าร์ะค่าภู่าษีีต่อปี้เพิื่�มมากขึ �น โด์ยเฉพื่าะมหาเศร์ษีฐีีที�เก็บุ๊สะสมโฉนด์ 

ที�ด์นิจำานวินมากไวิ ้

 กฏิหมายใหมฉ่บุ๊บัุ๊นี � มีควิามซบัุ๊ซอ้นในการ์คำานวิณภู่าษีี ที�มีการ์

แยกร์ายละเอียด์ป้ลีกยอ่ยมากมาย ซึ�งทั�งผู่ป้้ฏิิบุ๊ตั ิค่อองคก์ร์ป้กคร์องสว่ิน

ทอ้งถิึ�น (อป้ท.) บุ๊างทอ้งที� ผู่จ้ดั์เก็บุ๊ภู่าษีี และป้ร์ะชาชนผู่จ้ะตอ้งเสียภู่าษีี  

ต่างยังขอเวิลาศึกษีา และทำาควิามเขา้ใจ ด์ังนั�นกร์ะทร์วิงมหาด์ไทย 

ในฐีานะที�เป็้นหน่วิยงานกำากบัุ๊ด์แูล อป้ท. ทั�วิป้ร์ะเทศ จึงขอเล่�อนร์ะยะ      

เวิลาการ์เสียภู่าษีีออกไป้ จากป้กติตอ้งเสียภู่าษีีภู่ายใน 

เด่์อนเมษีายน ใหเ้ล่�อนออกไป้ 4 เด่์อน ค่อใหเ้สียภู่าษีี 

ในเด่์อนสงิหาคม  ของปี้ พื่.ศ. 2563 ไมไ่ด์เ้ล่�อนเวิลา

การ์บุ๊งัคบัุ๊ใชก้ฏิหมายนะคะ เพีื่ยงเล่�อนเวิลาการ์ 

เสยีภู่าษีีออกไป้ 4 เด่์อน เพ่ื่�อให ้อป้ท. มีเวิลาสำาร์วิจ 

และป้ร์ะเมินทร์ัพื่ยส์ิน ก่อนแจ้งผู่ถ่้ึอคร์องใหม้า 

ชำาร์ะภู่าษีี  

อัต้ราภาษีทุี�ดีนิจะเป็นเทุา่ไร

 การ์จดั์เก็บุ๊ภู่าษีีแบุ๊บุ๊เด์มิไมไ่ด์ย้๊ง่ยาก  เจา้หนา้ที�

ก็ไม่ตอ้งคำานวิณอะไร์มาก เพื่ร์าะเจา้ของที�ด์ินตอ้งจ่าย 

เทา่กนัทก๊ปี้ แตอ่ตัร์าใหมมี่การ์คำานวิณแยกร์ะหวิา่งที�ด์นิ

กบัุ๊สิ�งก่อสร์า้ง ถึา้เป็้นที�ด์ินจะคิด์คำานวิณจากขนาด์ของ 

ที�ด์นิและร์าคาป้ร์ะเมิน

 ส่วินสิ�งก่อสร์า้งที�เป็้นที�อยู่อาศยัอาจได์ร้์บัุ๊การ์ 

ยกเวิน้ภู่าษีี แตถ่ึา้ใชท้ ำาป้ร์ะโยชนต์า่งป้ร์ะเภู่ทอตัร์าภู่าษีี

ก็จะตา่งกนัด์ว้ิย

อัต้ราภาษีต้า่งกันต้ามประเภทุข้องทุี�ดีนิ แบ่ง่เป็น 4 

ประเภทุ

1.   ทุี�ดีนิเพื่่�อการเกษต้รกรรม

2.   ทุี�ดีนิเพื่่�อการอยู่้่อาศัยู่

3.   ทุี�ดีนิเพื่่�อพื่าณิชยู่กรรม

4.   ทุี�ดีนิรกร�างว่ัางเปล่ัา

สรุปอัต้ราภาษี แสดีงเป็นต้ารางไดี�ดีงันี�

 
เกษต้รกรรม บ่�านพื่กัอาศัยู่

พื่าณิชยู่กรรม

       (อ่�น) 
ทุี�รกร�างว่ัางเปล่ัา

อัต้ราส้งสุดี 0.15% 0.3% 1.2% 3.0%

อัต้ราจดัีเกบ็่ ต้ามม้ลัค่าทุี�ดีนิ (ลั�านบ่าทุ) 

0 - 50
0.01%

0.02% 3%

0.3%

50 - 75 0.03%

 

0.4%

75 - 100 
0.03% 0.05%

100 - 200 

0.05%

0.1%

200 - 500 

0.5%

500 - 1‘000 0.07%

1‘000- 5‘000
0.1%

0.6%

5‘000 0.7%

     หมายเหตุ ุ

บุคุคลธรรมดา 

ยกเว้น้ภาษีี 

50 ลา้นบุาท

แรก

บุา้นหลงัแรก

ยกเว้น้ 

50 ลา้นบุาท

แรก

0-50 ลา้นบุาท

 ลา้นละ 3

 พันับุาท 

ปรบัุเพั่�มสููงสูดุ

ไมเ่กน่ 0.7%

หากไม่มกีาร

นำามาใช้้

ประโยช้น ์

อัตัุราภาษีีเพั่�ม 

0.3% ทกุ ๆ

 3 ปี แตุร่ว้ม

ไมเ่กน่ 3%

8      หน�า



ตัวิอย่าง ค่าภู่าษีี เช่น ที�ด์ินเกษีตร์กร์ร์ม ถึา้ร์าคา 1 ลา้น 

มีอัตร์าภู่าษีี 100 บุ๊าท (ลา้นละ 100 บุ๊าท) ถึ้าเป็้นที�ด์ิน 

ที�อยูอ่าศยั ลา้นละ 200  บุ๊าท (บุ๊า้นหลงัแร์ก ยกเวิน้ 50 ลา้น 

บุ๊าทแร์ก) และแน่นอนถึ้าร์าคาป้ร์ะเมินสูงขึ �นอัตร์าการ์ 

เสยีภู่าษีีก็สงูขึ �น แตไ่มใ่ชปั่้ญิหาของผู่ที้�มีทร์พัื่ยส์นิร์าคาตำ�า และ 

ถ่ึอคร์องที�ด์ินเพีื่ยงผ่่นเดี์ยวิ แบุ๊บุ๊ป้ร์ะเมินภู่าษีีหนา้ตาเป็้น 

อย่างไร์ เพื่ร์าะใหม่มากตอ้งติด์ตามไป้ด์วูิ่า เจา้ของที�ด์ินจะ       

ได์ร้์บัุ๊แบุ๊บุ๊ป้ร์ะเมินภู่าษีีอยา่งไร์

 เจา้ของที�ด์ินจะได์ร้์บัุ๊แบุ๊บุ๊ป้ร์ะเมินภู่าษีี จากองคก์ร์ 

ป้กคร์องสว่ินทอ้งถิึ�น (อป้ท.)ซึ�งทั�งหมด์จะ ป้ร์ะกอบุ๊ด์ว้ิยเอกสาร์ 

4 อยา่ง ค่อ

1.   ร์ายการ์ที�ด์นิและสิ�งป้ลกูสร์า้ง

2.   ร์าคาป้ร์ะเมินทน๊ทร์พัื่ย์

3.   อตัร์าภู่าษีี

4.   จำานวินภู่าษีีที�ตอ้งชำาร์ะ

 เม่�อเจา้ของที�ด์ินได์ร้์บัุ๊เอกสาร์ แลว้ิก่อนจะนำาเงินไป้ 

เสยีภู่าษีีจะตอ้งตร์วิจสอบุ๊เอกสาร์ เพื่ร์าะถึา้ไมถ่ึกูตอ้ง มีสทิธิิ์ย่�น 

เร์่�องคดั์คา้นและอ๊ทธิ์ร์ณต์ามกร์ะบุ๊วินการ์ได์ส้่งถึึงผู่บุ้๊ร์ิหาร์ 

ทอ้งถิึ�น หร์อ่ อป้ท. ในทอ้งที�   ภู่ายใน 15 วินั หลงัจากได์ร้์บัุ๊เอกสาร์ 

(ถึา้ไม่อท๊ธิ์ร์ณจ์ะถ่ึอวิ่าขอ้มลูนั�นถึกูตอ้ง) สิ�งที�ตอ้งตร์วิจสอบุ๊ 

ค่อ

1.   ตร์วิจสอบุ๊ควิามถึกูตอ้งของ  บุ๊ญัิชีร์ายการ์ที�ด์ินและสิ�ง 

ป้ลกูสร์า้ง การ์ร์ะบุ๊ป๊้ร์ะเภู่ท ขนาด์ และลกัษีณะการ์ ใชป้้ร์ะโยชน์

2.   ตร์วิจควิามถึกูตอ้งของแบุ๊บุ๊ป้ร์ะเมินภู่าษีีทั�งร์าคาป้ร์ะเมิน 

ทน๊ทร์พัื่ยแ์ละอตัร์าภู่าษีี  ตร์งตามมลูคา่และการ์ใชป้้ร์ะโยชน ์

ร์วิมถึงึการ์คำานวิณภู่าษีี

3.   เอกสาร์ที�ได์ร้์บัุ๊จะมีคิวิอาร์โ์คด้์คำาร์อ้งขอแกไ้ข บุ๊ญัิชีร์าย 

การ์ที�ด์ินและสิ�งป้ลูกสร์า้ง ผู่เ้สียภู่าษีีสามาร์ถึสแกนใชเ้ป็้น 

คำาร์อ้ง แมจ้ะด์ยู๊่งยากหลายขั�นตอน แต่การ์เสียภู่าษีีนั�นเป็้น 

หนา้ที�ของป้ร์ะชาชนทก๊คน

 ทำาอย่างไร์เม่�อผู่มี้ทร์พัื่ยส์ินที�ด์ิน และสิ�งป้ลกูสร์า้ง 

ตอ้งการ์เสียภู่าษีีใหน้อ้ยที�สด๊์ 

 เร์าก็อยากจะป้ร์ะหยดั์ร์ายจ่ายร์ดั์เข็มขดั์กันทั�งนั�น      

นี�ร์ฐัีก็จะตามเก็บุ๊และหาร์ายได์จ้ากเร์าอีก   แตว่ิา่ที�จร์งิถึา้เร์ามี

ที�ด์ินถ่ึอคร์องเพีื่ยงหนึ�งแห่ง (บุ๊้านหลังหลัก หลังเดี์ยวิที� 

ผู่้ถ่ึอคร์อง มีช่�อในทะเบีุ๊ยนบุ๊้าน เป็้นการ์ถึาวิร์ ก่อนวิันที�               

1 มกร์าคม พื่.ศ. 2563) ร์าคาไมเ่กิน 50 ลา้นบุ๊าท ก็ได์ร้์บัุ๊การ์ 

ยกเวิ้น จากเด์ิมที�ต้องเสียภู่าษีี และเพ่ื่�อการ์กร์ะจาย 

การ์ถ่ึอคร์อง ร์ฐัีจงึตามเก็บุ๊ภู่าษีีจากผู่ที้�ถ่ึอ คร์องที�ด์นิหลายผ่่น 

และที�มีร์าคาสงู ยิ�งสงูมาก อตัร์าภู่าษีีก็สงูตาม (ตามร์าคา 

ป้ร์ะเมิน) ถึ้ามีที�ด์ินหลายผ่่น บุ๊้านหลายหลัง ก็ร์ีบุ๊ส่งต่อ 

ใหล้กูหลานได์แ้ลว้ิ แตต่อ้งก่อน 1 มกร์าคม พื่.ศ. 2563 ตามนั�น 

ก่อนที�  อป้ท.จะเข้าไป้สำาร์วิจและป้ร์ะเมินป้ร์ะเภู่ทที�ด์ิน ถึ้ารู์ ้

ตอนนี�ก็สายไป้แลว้ิ เพื่ร์าะที�ด์ินวิ่างเป้ล่าจะเสียภู่าษีีสงู บุ๊างร์าย          

จงึพื่ลกิโฉมที�ด์ินที�เคยร์กร์า้งวิา่งเป้ลา่เป็้นสวินไมผ้่ลในเวิลาร์วิด์เร์ว็ิ 

ร์ีบุ๊นำามาป้ลกูลงในพ่ื่�นที�หวิงัเป้ลี�ยนอตัร์าภู่าษีี ที�ตอ้งจ่ายแสนแพื่ง 

เร์ิ�มตน้ที� 0.3% มาเป็้นที�ด์ินป้ร์ะเภู่ทเกษีตร์กร์ร์ม ที�เสียภู่าษีีเร์ิ�มตน้ 

เพีื่ยง 0.01% อา้วิถึา้รู์ต้อนนี�ก็สายไป้แลว้ิเชน่กนั เพื่ร์าะตอ้งป้ลกูไวิ ้

ตั�งแตปี่้ที�แลว้ิ หร์อ่ก่อนหนา้นั�น  เพ่ื่�อใหต้น้ไมโ้ตสกัหนอ่ย ก่อนที� อป้ท. 

จะเขา้ไป้สำาร์วิจและป้ร์ะเมินป้ร์ะเภู่ทของที�ด์นิ

 สว่ินการ์เสียภู่าษีีของอาคาร์พื่าณิชย ์หอพื่กั อพื่าร์ท์เมน้ท ์

โร์งงาน ขนาด์ต่าง ๆ ที�ไม่ใช่ที�พื่กัอาศยัส่วินตน ถ่ึอเป็้นป้ร์ะเภู่ท 

พื่าณิชยกร์ร์ม การ์เสียภู่าษีีใหด้์ตูามตาร์างขา้งบุ๊นที�แสด์งไวิ ้

 ส ำาหร์ับุ๊ผู่้ต้องเสียภู่าษีีที�ด์ินและสิ�งป้ลูกสร์า้งเงินภู่าษีี 

จำานวินนั�น สามาร์ถึนำาไป้เป็้นหักค่าใชจ้่ายในการ์คำานวิณภู่าษีี  

ร์ายได์้ ที�น ำามาบุ๊อกต่อนี �เป็้นข้อมูลโด์ยสังเขป้นะคะ ผู่้ใด์มี                       

ทร์พัื่ยส์ินป้ร์ะเภู่ทที�ด์ินมาก กร๊์ณาศึกษีาเพิื่�มเติมเถิึด์ค่ะ เพื่ร์าะ     

อป้ท.เอง ขณะนี�ก็ยังส่งแบุ๊บุ๊ป้ร์ะเมินภู่าษีีให้ผู่้ถ่ึอคร์องยัง                          

ไมค่ร์บุ๊ถึว้ินเลย

 ..หลงัจากที�ไปแอับุสูอ่ังหาข้อ้ัมูลมาไดน้่�ดนงึ จากที�ตุา่ง ๆ    

ก็ข้อัข้อับุคุณผูู้เ้อั้ �อัเฟ้ื้�อัข้อ้ัมูลเหล่านั�น ผูู้เ้ข้ียน ข้อัเว้ลาไปศึึกษีา            

อัตัุราภาษีีข้อังตุนสูกัครู่แตุดู่ทา่แลว้้ไม ่นา่จะตุอ้ังจ่าย เพัราะมูลคา่ 

ไมถ่ึงึเกณฑ์ ์อัอ่ั.่.
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 ค่าเสียู่ห้ายู่ แลัะ ค่าสินไห้มทุดีแทุน: ระยู่ะเวัลัา 

ห้มดีอายุู่ควัามนานเพื่ิ�มข้่�น

สิทธิิ์การ์เร์ยีกร์อ้ง คา่เสียหาย และคา่สินไหมทด์แทนเป้ลี�ยนใหม ่

เป็้นหมด์อายค๊วิามหลงัจาก 3 ปี้ แทนกฎร์ะเบีุ๊ยบุ๊เก่าหลงัจาก 1 ปี้ 

แต่ทั�งนี �ใชไ้ด์เ้ฉพื่าะกบัุ๊เร์่�องของสิทธิิ์ที�ไม่ได์ค้ร์อบุ๊คลม๊ในสญัิญิา 

เท่านั�น  ในกร์ณีฆาตกร์ร์ม หร์่อได์ร้์บัุ๊ควิามเสียหายทางร์า่งกาย    

จะเพิื่�มร์ะยะเวิลาหมด์อายค๊วิามไป้เป็้นสองเท่า จาก 10 ปี้ เป็้น     

20 ปี้ หลงัจากเกิด์เหตก๊าร์ณเ์พ่ื่�อป้ร์ะโยชนแ์ก่ผู่เ้สยีหาย หากควิาม 

เสียหายนั�นเกิด์ขึ �นมานานแลว้ิ 

การรับ่ควัามช่วัยู่เห้ลั่อดี�านสังคมสงเคราะห้:์

ค่าครองชีพื่ขั้�นพื่่�นฐานควัรจะปรับ่ต้ามควัามเห้มาะ

ต้ามค่าครองชีพื่ 

จากการ์ป้ร์ะชม๊คณะกร์ร์มการ์สวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์ เพ่ื่�อการ์ช่วิยเหล่อ  

ด์า้นสงัคมสงเคร์าะห ์มีขอ้สร๊์ป้เสนอแนะวิา่คา่คร์องชีพื่ขั�นพ่ื่ �นฐีาน 

สำาหร์ับุ๊การ์ด์ำาร์งชีพื่ควิร์จะต้องป้ร์ับุ๊ตามค่าคร์องชีพื่ โด์ยจะ 

เพิื่�มขึ �นอีก 11 ฟร์ังก์ ซึ�งคร์อบุ๊คล๊มหมวิด์หมู่อาหาร์ เส่ �อผ่้า 

ค่าโทร์ศพัื่ทบ์ุ๊า้น หร์่อม่อถ่ึอ และสำาหร์บัุ๊คนที�อาศยัอยู่คนเดี์ยวิ 

ควิร์ที�จะได์ร้์บัุ๊จากเด์มิ 986 ฟร์งักเ์ป็้น 997 ฟร์งักต์อ่เด่์อน

อนิเทุอรเ์น็ต้: จะเร็วัข้่�น

การ์บุ๊ร์กิาร์พ่ื่ �นฐีานควิามเร์ว็ิของอินเทอร์เ์น็ตขั�นตำ�า โด์ยผ่า่นบุ๊ร์อด์ 

แบุ๊นด์ค์วิามเร์ว็ิสงูเพิื่�มขึ �นเป็้นสามเทา่ จาก 3 เป็้น 10 เมกะไบุ๊ต ์

ตอ่วิินาที ส ำาหร์บัุ๊การ์ด์าวินโ์หลด์  และจาก 0.3 เป็้น 1 เมกะไบุ๊ต ์

ต่อวิินาที ส ำาหร์บัุ๊การ์อพัื่โหลด์เร์่�องนี �ได์ป้้ร์ะโยชนก์ับุ๊ท๊กคนที�ใช ้        

ชีวิิตอยูใ่นเขตบุ๊ร์เิวิณที�ไมมี่ทางเล่อกอ่�นที�เร์ว็ิกวิา่นี � 

การจดีทุะเบ่ยีู่นสมรส: 

ยู่กเลัิกการกำาห้นดีระยู่ะเวัลัารอ 

ที�ผ่่านมา หากผู่ใ้ด์ตอ้งการ์ที�จะจด์ทะเบุ๊ียนสมร์สจะตอ้งร์อนาน 

เป็้นร์ะยะเวิลา 10 วินั หลงัจากผ่่านขั�นตอนการ์เตร์ียมการ์จด์ 

ทะเบีุ๊ยนสมร์ส จงึจะทำาพิื่ธีิ์จด์ทะเบีุ๊ยนสมร์สได์ก้ำาหนด์ร์ะยะเวิลา

ร์อนี�ได์ย้กเลิกไป้ และจะตอ้งทำาการ์พิื่ธีิ์จด์ทะเบีุ๊ยนสมร์ส ภู่ายใน    

90 วินั หลงัจากผ่า่นขั�นตอนการ์เตร์ยีมการ์แลว้ิยงัคงเหม่อนเด์มิ

ทุี�มา: https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/rechtli-

che-neuerungen-was-andert-sich-2020

บ่ทุควัามโดียู่     Katharina Siegrist 

ลังวัันทุี� 18. ธัิ์นวัาคม ค.ศ. 2019

แปลัโดียู่   ศักดีา บ่วััลัอยู่ เรียู่บ่เรียู่งโดียู่ KS

ปรับ่ให้ม่ ปี ค.ศ.

  2020        2020
    แต้ล่ัะปีมกีฎระเบ่ยีู่บ่ให้ม่ ๆ 

  ออกมาเสมอ ไปต้ดิีต้ามกันครับ่

    ว่ัาปีนี�มเีร่�องอะไร

    เปลัี�ยู่นแปลังบ่�าง

 ธิ์นบ่ตั้รเก่า:  กฎใหมใ่หเ้ร์านำาธิ์นบุ๊ตัร์ร๊์น่เก่า ตั�งแต ่

ร๊์น่ที� 6 ปี้ ค.ศ.1967 และร๊์น่หลงั ๆ ที�ผ่ลติตามมาซึ�งไมส่ามาร์ถึ 

นำาไป้ใชไ้ด์แ้ลว้ิ แต่เร์าสามาร์ถึนำาไป้แลกเป้ลี�ยนธิ์นบุ๊ตัร์ใหม่ได์ ้

ตลอด์ ไม่มวัีันห้มดีอายุู่คร์บัุ๊ 

AHV:  การจา่ยู่เงนิเข้�ากองทุนุสวััสดีกิาร AHV/IV/EO 

(เสาที� 1) ส้งข้่�น 
-    ลกูจา้งและบุ๊ร์ษัิีททั�งสองฝ่ัาย ตอ้งจา่ยเพิื่�มเป็้น 5.275 % 

-   ผู่ป้้ร์ะกอบุ๊อาชีพื่สว่ินตวัิจา่ยเงินขั�นตำ�าสด๊์ เพิื่�มเป็้น 5.344 % 

และเพิื่�มจำานวินสงูสด๊์เป็้น 9.95%

-   ส ำาหร์บัุ๊ผู่ที้�ไมไ่ด์ป้้ร์ะกอบุ๊อาชีพื่ การ์จา่ยเงินเขา้กองทน๊ขั�นตำ�า 

เพิื่�มเป็้น 496 ฟรังก ์ และจ่ายเบีุ๊ �ยป้ร์ะกนัเขา้กองทน๊ได์ส้งูสด๊์ 

24,800 ฟรังก ์

เงนิบ่ำานาญ: ปรับ่ต้ามค่าครองชีพื่ทุี�ส้งข้่�น

3 ปี้ ผ่า่นไป้ หลงัจากการ์พิื่จาร์ณาเร์่�อง การ์ป้ร์บัุ๊เงินบุ๊ำานาญิจาก

เงินกองทน๊เสาที� 2 และตั�งแตว่ินัที� 1 มกร์าคม 2020 ก็ได์เ้ร์ิ�มป้ร์บัุ๊

เงินสวิสัด์ิการ์สงัคมเม่�อเกษีียณอาย ๊ และสำาหร์บัุ๊ผู่อ้ยู่เบุ่๊ �องหลงั  

(พื่่อ/แม่มา้ย ลกูกำาพื่ร์า้) และผู่ท้๊พื่พื่ลภู่าพื่ ตามค่าคร์องชีพื่ที�  

สงูขึ �นคนที�จะได์ร้์บัุ๊การ์ป้ร์บัุ๊ เพิื่�ม ค่อ คนที�เร์ิ�มได์ร้์บัุ๊บุ๊ำานาญิมาตั�

งแต่ปี้ ค.ศ. 2016 เป็้นตน้มา โด์ยจะได์ร้์บัุ๊เงินเพิื่�มเป็้น 1.8 % 

จากที�เคยได์ร้์บัุ๊ เชน่เดี์ยวิกบัุ๊ คนที�ร์บัุ๊เงินบุ๊ำานาญิจากกองทน๊ AHV 

เสาที� 1 ในปี้ ค.ศ. 2010, 2013 และ 2014 จะได์ร้์บัุ๊เพิื่�ม 0.1 % 

แตก่วิา่จะได์ร้์บัุ๊เงินที�ป้ร์บัุ๊นี �จร์งิ ๆ  แบุ๊บุ๊เร์ว็ิที�สด๊์ก็ 1 มกร์าคม ค.ศ. 

2021 ค่อปี้หนา้เพื่ร์าะเขาตอ้งใชเ้วิลาคดิ์คำานวินคร์บัุ๊



บอกัต่์อบอกัต่์อ 

 จัาก ปี้ที�ผ่่านมาใคร์ ๆ  ก็พืู่ด์ถึึงภู่าวิะโลกร์้อนและ  

สิ� งแวิด์ล้อมเป็้นพิื่ษี ป้ร์ะเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ก็มีควิามเป็้นห่วิง 

ในเร์่�องนี �มากจงึมี กฎหมายใหมอ่อกมาบุ๊งัคบัุ๊ใช ้ตั�งแตว่ินัที� 1 มกร์าคม 

2020 นี � เป็้นต้นไป้ ผู่้ที� เด์ินทางเข้ามาในป้ร์ะเทศสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์ 

ไม่สามารถืนำา พื่่ช ผัู้ก ผู้ลัไม� ที�เป็้นผ่ลิตผ่ลเกษีตร์จาก 

ประเทุศนอกอาณาเข้ต้ สห้ภาพื่ยุู่โรป เข้ามาโด์ย 

ไมไ่ด์ร้์บัุ๊อนญ๊ิาต ด์ว้ิยเหตผ๊่ลที�วิา่เพ่ื่�อ ป้อ้งกนัการ์แพื่ร์พ่ื่นัธิ์โ์ร์ค และศตัรู์

พ่ื่ชจากพ่ื่ชที�นำาเขา้มาด์ว้ิย จากการ์ที� ป้ร์ะชากร์เด์นิทางกนัไป้ทั�วิโลก ร์ว่ิ

มกบัุ๊สภู่าวิะโลกร์อ้นขึ �นทำาใหค้วิาม    เสี�ยงตอ่การ์ที�จะนำาโร์คที�เป็้นศตัรู์

พ่ื่ชเขา้มาได์ง้า่ยขึ �น 

 ตวัิอยา่งเชน่ Marmorierte Baumwanze  (F: Punaise dia-

bolique; GB: Brown marmorated stink bug) (ไม่รู์ว้ิ่าหนา้ตามนั 

เป็้นอย่างไร์ ไม่เคยเห็น) ซึ�งเป็้นตวัิแมลงที�ท ำาลายกดั์กินตน้ไม ้ มนัมา 

จากเอเชีย ตอนนี�มาทำาลายตน้ผ่ลไมใ้นยโ๊ร์ป้ทำาใหเ้กิด์ควิามเสียหาย

 สมาคมเกษีตร์กร์พื่่อคา้ผ่ลไมส้วิิส ร์ายงานวิ่าเม่�อปี้ 2019 

ทำาควิามเสียหายใหผ้่ลิตผ่ลของเขา ร์วิมแลว้ิมากกวิ่า 3 ลา้นฟร์งัค ์

พื่วิกศตัรู์พ่ื่ชเหลา่นี � เป็้นอนัตร์ายตอ่การ์เกษีตร์กร์ร์ม ป่้าไม ้และสวินอ่�นๆ 

ไม่วิ่าจะเป็้นนกัท่องเที�ยวิหร์อ่ป้ร์ะชากร์ที�อาศยัอยู่ในป้ร์ะเทศสวิิตเซอร์ ์

แลนด์ ์ ถึา้ทา่นนำา พ่ื่ช ผ่กั ผ่ลไม ้มาจากป้ร์ะเทศนอกเขต EU ทา่นตอ้ง

มีใบุ๊ร์บัุ๊ร์องจากหนว่ิยงานตร์วิจสอบุ๊สข๊อนามยัพ่ื่ชจากป้ร์ะเทศนั�น และ  

ร์ายงานศล๊กากร์ตอ่ผ่ลการ์ตร์วิจด์ว้ิย 

 จากกฎหมายใหมนี่ � จะทำาใหก้าร์นำาของฝัาก  “Souvenirs”     
ป้ร์ะเภู่ทพ่ื่ชผ่ักผ่ลไม้เข้ามาอีกไม่ได์้แล้วิเม่�อปี้ 2019 จากการ์ 

ร์ายงานของเจา้หนา้ที� 2 หนว่ิยงาน ซึ�งทำางานร์ว่ิมกนั ค่อ ศล๊กากร์ และ 

สำานกังานเกษีตร์แหง่ชาตสิวิิส แจง้วิา่ได์ย้ดึ์พ่ื่ช ผ่กั ผ่ลไม ้

 ริ ้�แลี้�วั   แปลโดย   ก.ไตุรคำา
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ทั�งหมด์ร์วิมแลว้ิเก่อบุ๊ 60 ตนั  กฎหมายใหมที่�มีผ่ลบุ๊งัคบัุ๊  

ตั�งแต่วิันที� 1 มกร์าคม 2020 จะเข้มงวิด์มาก ๆ กับุ๊ 

การ์นำาเขา้มนัฝัร์ั�ง ด์นิ และใบุ๊มะกรู์ด์ กฎหมายใหมนี่ � จะมี

การ์เป้ลี�ยนแป้ลงร์ะเบุ๊ียบุ๊การ์นำาเขา้ สินคา้เกษีตร์ และ      

เข้มงวิด์มากขึ �น ในการ์ตร์วิจสอบุ๊สินค้าที� เข้ามาใน  

สวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์และกล๊ม่ป้ร์ะเทศ EU 

 ตั�งแต่บุ๊ัด์นี �เป็้นต้นไป้พื่วิกเร์าชาวิไทย และ 

คร์อบุ๊คร์วัิ เม่�อไป้เที�ยวิตา่งป้ร์ะเทศนอกเขตสหภู่าพื่ยโ๊ร์ป้ 

หร์่อไป้เม่องไทย ขากลบัุ๊จะนำาผ่ลิตผ่ลทางเกษีตร์เขา้มา 

ด์ว้ิยไม่ได์น้ะคะ  ตามที�กฎหมายใหม่นี �แจง้ไวิใ้หป้้ฏิิบุ๊ตั ิ

ตามกนัอยา่งเคร์ง่คร์ดั์นะคะ...

“ โดียู่เฉพื่าะใบ่มะกร้ดี เข้าเน�นไวั�เลัยู่

กรุณาบ่อกกันต้อ่ ๆ นะคะทุกุคน “

Quelle: 

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 



    การ์

       เป้ลี�ยนแป้ลง 

ใด์ ๆ ในการ์จา้งงานมีผ่ล 

ต่อการ์ป้ร์ะกันควิามเจ็บุ๊ป่้วิยและ 

ป้ร์ะกันอ๊บุ๊ัติเหต๊ อะไร์ค่อ สิ�งที�นายจา้งและ        

ลูกจ้างต้อง รู์ ้ในร์ะหวิ่างการ์แจ้งขอลาออก หร์่อ                      

การ์แจง้เลกิจา้งลว่ิงหนา้ (Kündigungsfrist)  ซึ�งร์ะหวิา่งนั�น อาจ 

1-3 เด่์อน แลว้ิแต่สญัิญิาจา้ง แต่ลกูจา้งยงัอยู่ในสญัิญิาทำางาน       

นายจา้งตอ้งแจง้พื่นกังานเกี�ยวิกบัุ๊ควิามค๊ม้คร์องของการ์ป้ร์ะกนั 

      สิ�งทุี�ล้ักจ�าง สิ�งทุี�ล้ักจ�าง 

ต้�องร้�ต้�องร้�  
การถื้กให้�ออก        

การลัาออกห้ร่อ 

การเปลัี�ยู่นงาน

   

 คณ๊จะได์ร้์บัุ๊ควิามค๊ม้คร์อง จากการ์ป้ร์ะกนัอยา่งไร์ เม่�อไหร์ ่

และในสถึานการ์ณแ์บุ๊บุ๊ไหน และควิร์ทำาอย่างไร์ ซึ�งจะ อธิิ์บุ๊าย 

ด์ว้ิยสี�สถึานการ์ณต์อ่ไป้นี�

กรณีทุี� 1 กรณีทุี� 1  การถืก้ให้�ออกจากงาน การลัาออก แลัะการวั่างงาน 

(Gekündigt und arbeitslos)

ตุวั้อัยา่ง   คณ๊ Müller ตกงานและยงัไมไ่ด์ง้านใหม่

 การประกันเงนิเดือนเมื�อเจับ็ีป่ว็ย (Krankentaggeldv-

versicherung): กฎหมายแร์งงาน กำาหนด์ใหน้ายจา้งตอ้งจ่าย          

เงินเด่์อน ใหก้บัุ๊พื่นกังานที�เจ็บุ๊ป่้วิย และไม่สามาร์ถึทำางานได์ต้าม 

ร์ะยะเวิลาที�กำาหนด์ แลว้ิแตก่ร์ณีวิา่จา่ยใหเ้ทา่ไหร์ ่ นานแคไ่หน ซึ�ง 

บุ๊ร์ษัิีทมีอิสร์ะในการ์ทำาป้ร์ะกนัป้ร์ะเภู่ทนี�ไวิ ้ แตส่ว่ินใหญ่ิในสญัิญิา 

จา้งงานจะบุ๊งัคบัุ๊นายจา้งทำาป้ร์ะกนัเจ็บุ๊ป่้วิยนี�  ซึ�งในกร์ณีนี �  หลงัออก 

จากงานแลว้ิ คณ๊ Müller ก็สามาร์ถึทำาป้ร์ะกนันี �ต่อไป้ได์ใ้นฐีานะ 

สว่ินบุ๊ค๊คล  และเป็้นไป้ได์ว้ิา่ไมต่อ้งตร์วิจ สข๊ภู่าพื่ใหม ่ หากบุ๊ร์ษัิีท 

ไมไ่ด์ท้ ำาป้ร์ะกนัเงินเด่์อนเม่�อเจ็บุ๊ป่้วิยไวิ ้ คณ๊ Müller ก็จะได์ร้์บัุ๊เงิน 

ชด์เชยจากการ์ป้ร์ะกนัการ์วิ่างงาน ในกร์ณีที�เจ็บุ๊ป่้วิยแต่จะได์ร้์บัุ๊ 

เพีื่ยง 30 วินั

 การประกั นอุ บัีติ เห ตุ (Un fa l l ve r s i che rung ) : 

หลงัจากออกจากงาน คณ๊ Müller จะยงัได์ร้์บัุ๊การ์ป้ร์ะกนัอบุ๊๊ตัเิหตนี๊ � 

โด์ยอตัโนมตัิเป็้น  เวิลา 31 วินั โด์ยเธิ์อตอ้งแจง้ไป้ยงัหน่วิยงาน 

ป้ร์ะกนัการ์วิา่งงาน เพ่ื่�อจะได์ร้์บัุ๊ควิามค๊ม้คร์องตอ่ไป้

 กองทุนประกันเงินสัะสัมจัากการทำางาน เสัาที� 2 

(Pensionskasse):  การ์ป้ร์ะกนัเงินสะสมจากการ์ทำางาน (เสาที� 2) 

:  ในร์ะหวิา่งหนึ�งเด่์อนหลงัจากวินัเลกิจา้งงาน คณ๊ Müller จะยงัคง 

ได์้ร์ับุ๊ควิามค๊้มคร์องจากกองท๊นเสาที�สองในกร์ณีที� เสียชีวิิต  

ความคุ้มครอง
การจ้างงาน
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และกร์ณีเป็้นผู่้ร์ ับุ๊เงินจากหน่วิยงานป้ร์ะกันการ์วิ่างงาน 

ก็ได์ร้์บัุ๊ควิามค๊ม้คร์องตอ่ไป้ 

 การประกันการว่็างงาน(Arbeitslosenversi-

cherung): เม่�อได์ร้์บัุ๊แจง้ใหอ้อกจากงาน คณ๊ Müller ควิร์ 

ร์ายงานไป้ยังสำานักงานแร์งงาน (RAV) โด์ยเร์็วิที�ส๊ด์ 

แมว้ิา่เธิ์อจะป่้วิย และไมส่ามาร์ถึทำางานได์ ้เพื่ร์าะเธิ์อสามาร์ถึ 

ลงทะเบีุ๊ยนเป็้น คนวิา่งงาน และร์บัุ๊เงินชด์เชย สำาหร์บัุ๊ผู่ต้กงาน 

เป็้นเวิลาอยา่งนอ้ย 30 วินั

กรณีทุี� 2กรณีทุี� 2  การลัาพื่ักงานนาน (Sabbatical) ป้ร์ะมาณ            

6 เด่์อน ถึงึ 1 ปี้

ตุวั้อัยา่ง  คณ๊ Fischer ลาพื่กังานโด์ยไมร่์บัุ๊คา่จา้ง หลงัจากนั�น 

เขากลบัุ๊ไป้ทำางานกบัุ๊นายจา้งคนเด์มิ

การประกันเงนิเดอืนเมื�อเจับ็ีป่ว็ย (Krankentag-

geldvversicherung): ในร์ะหวิา่งที�หยด๊์งานไมข่อร์บัุ๊เงินเด่์อน 

คณ๊ Fischer จะไมไ่ด์เ้งินทด์แทนเงินเด่์อน ในกร์ณีที�เจ็บุ๊ป่้วิย 

แต่เม่�อไหร์่ที� เขาเร์ิ�มไป้ทำางานอีกและเกิด์เจ็บุ๊ป่้วิยขึ �นมา 

เขาจะได์เ้งินทด์แทน

 การประกันอุบัีติเหตุ(Unfallversicherung): 

หลงัพื่กังาน ในชว่ิง 31 วินั ยงัได์ร้์บัุ๊การ์ค๊ม้คร์อง ถึา้การ์หยด๊์ 

พื่ักงานนานกวิ่า 31 วิัน  เขาสามาร์ถึขยายการ์ป้ร์ะกัน          

อ๊บุ๊ตัิเหต๊ ชนิด์ที�เร์ียกวิ่า Abredeversicherung ได์สู้งส๊ด์           

6 เด่์อน ซึ�งตอ้งแจง้ทำาป้ร์ะกันภู่ายใน 31 วิัน แต่ถึ้าการ์ 

พื่กังานนานกวิ่านี � เช่น พื่กังาน 7 เด่์อน เขาตอ้งทำาป้ร์ะกนั       

อบุ๊๊ตัเิหต ๊เพิื่�มเองกบัุ๊บุ๊ร์ษัิีทที�ท ำาป้ร์ะกนัสข๊ภู่าพื่ไวิ้

 กองทุนประกันเงนิสัะสัมจัากการทำางาน เสัาที� 

2 (Pensionskasse): ถึ้ายังมีสัญิญิาการ์ทำางาน และ 

มีร์ายได์ต้อ่ปี้ ไมต่ ำ�ากวิา่ 21,330 ฟร์งัก ์(ขอ้มลู ปี้ ค.ศ 2019) 

คณ๊ Fischer จะยงัคงได์ร้์บัุ๊การ์ค๊ม้คร์องป้ร์ะกนั ในชว่ิงวินัหยด๊์ 

พื่ักผ่่อนที�ไม่ร์ับุ๊เงินเด่์อนนี�อยู่  หากไม่เป็้นด์ังวิ่านี � และ            

คณ๊ Fischer ตอ้งการ์ทำาป้ร์ะกนัควิามเสี�ยงนี � เขาสามาร์ถึทำา          

ป้ร์ะกันเพิื่�มกับุ๊กองท๊นป้ร์ะกันเงินสะสมจากการ์ทำางาน 

(Stiftung Auffangeinrichtung BVG) ได์้

 การประกันการว่็างงาน (Arbeitslosenversi-

cherung): เม่�อคณ๊ Fischer จะกลบัุ๊ไป้ทำางานแต่นายจา้ง 

ใหเ้ขาออก ในชว่ิงเวิลาที�แจง้ใหอ้อกลว่ิงหนา้นั�น คณ๊ฟิสเชอร์ ์

ควิร์แจง้ตอ่ ส ำานกังานแร์งงานในอำาเภู่อที�อยู่



กรณีทุี� 3กรณีทุี� 3  เปลัี�ยู่นงาน (Stellenwechsel)

ตุวั้อัยา่ง  คณ๊ Schmid ลาออกจากงานและเร์ิ�มงานใหมท่นัที

 การประกันเงนิเดอืนเมื�อเจับ็ีป่ว็ย:  หากบุ๊ร์ษัิีทใหม ่

ไมมี่การ์ป้ร์ะกนัเงินเด่์อนเม่�อเจ็บุ๊ป่้วิย ควิร์ขอเป้ลี�ยนป้ร์ะกนัหมู ่

ที�นายจา้งคนก่อนทำาไวิ ้ เป็้นการ์ป้ร์ะกนัเงินเด่์อนเม่�อเจ็บุ๊ป่้วิย 

แบุ๊บุ๊เดี์�ยวิ เพื่ร์าะหาก คณ๊ Schmid เกิด์ทำางานไมไ่ด์ ้เน่�องจาก  

เจ็บุ๊ป่้วิย นายจา้งคนใหม่จะจ่ายค่าจา้งตามกฎหมายเพีื่ยง       

2-3 สปั้ด์าห์

 การประกันอุบัีติเหตุ: ค๊ณ Schmid ไม่จ ำาเป็้น 

ตอ้งด์ำาเนินการ์ใด์ ๆ ถึา้ทำางานนอ้ยกวิา่แป้ด์ชั�วิโมงตอ่สปั้ด์าห ์

เธิ์อจะตอ้งทำาป้ร์ะกนัเพิื่�ม ส ำาหร์บัุ๊อบุ๊๊ตัิเหตที๊�ไม่ได์เ้กิด์จากการ์ 

ทำางานกบัุ๊บุ๊ร์ษัิีทป้ร์ะกนัสข๊ภู่าพื่ที�เธิ์อมีอยู่

 กองทนุประกันเงนิสัะสัมจัากการทำางาน เสัาที� 2: 

เม่�อเป้ลี�ยนงาน เงินจากกองทน๊เด์ิมจะโอนไป้เป็้นกองทน๊ใหม ่

ซึ�งคณ๊ Schmid ตอ้งแจง้ร์ายละเอียด์กองทน๊จากที�ท ำางานใหม ่

กบัุ๊กองทน๊จากที�ท ำางานเด์มิ 

 การประกันการว่็างงาน: ไม่ตอ้งด์ำาเนินการ์ใด์ ๆ  

เพื่ร์าะไมไ่ด์ว้ิา่งงาน

 

กรณีทุี� 4กรณีทุี� 4   ลัาออกจากงานเอง แลัะยู่ังไม่มงีานทุำา (Selber 

gekündigt und ohne Job)

ตุวั้อัยา่ง คณ๊ Meier ลาออกจากงานเพ่ื่�อพื่กัสมอง และเขาจะ 

หางานใหมใ่นภู่ายหลงั

 การประกันเงนิเดอืนเมื�อเจับ็ีป่ว็ย:  สมควิร์เป้ลี�ยน

เป็้นการ์ป้ร์ะกันเงินเด่์อนเม่�อเจ็บุ๊ป่้วิย ร์ายบุ๊๊คคล หาก                    

ค๊ณ Meier เกิด์เจ็บุ๊ป่้วิยในร์ะหวิ่างลาพื่ัก หร์่อร์ะหวิ่างการ์        

หางานใหม่อยู่นั�น เขาจะได์ร้์ับุ๊เงินเด่์อนจากบุ๊ร์ิษัีทป้ร์ะกัน        

นับุ๊จากหลังคร์บุ๊วิันลาพื่ัก โด์ยมีเง่�อนไขวิ่าเขาพิื่สูจนไ์ด์ว้ิ่า 

เขาสามาร์ถึเร์ิ�มงานใหมไ่ด์ ้หร์อ่เขาอาจได์ร้์บัุ๊เงินชด์เชยสำาหร์บัุ๊

ผู่ต้กงาน จากสำานกังานแร์งงาน หร์อ่สำานกังานจดั์หางานทอ้งถิึ�น 

(RAV)

 การประกันอุบัีติเหตุ: ในช่วิงเด่์อนแร์ก ของ 

การ์หยด๊์งาน คณ๊ Meier ยงัคงได์ร้์บัุ๊ควิามค๊ม้คร์อง แตถ่ึา้การ์ 

หยด๊์พื่กังานนานกวิา่นั�น เขาสามาร์ถึขยายการ์ป้ร์ะกนัอบุ๊๊ตัเิหต ๊

ชนิด์ที�เร์ียกวิ่า Abredeversicherung ได์ส้งูสด๊์ 6 เด่์อน นั�น      

หมายถึึงวิ่า เขาตอ้งแจง้บุ๊ร์ิษัีทป้ร์ะกนัในร์ะหวิ่างที�ท ำางานอยู ่

จงึจะได์ค้วิามค๊ม้คร์องร์วิมแลว้ิ 7 เด่์อน ถึา้ร์ะหวิา่งนี �เกิด์อบุ๊๊ตัเิหต ๊

เขาจะได์ร้์บัุ๊เงิน โด์ยเร์ิ�มจากวินัแร์กที�วินัหยด๊์หมด์ โด์ยเขาพิื่สจูน ์

ได์ว้ิา่ เขาสามาร์ถึเร์ิ�มงานใหมไ่ด์ ้  หร์อ่เขาอาจได์ร้์บัุ๊เงินชด์เชย

สำาหร์บัุ๊ผู่ต้กงาน จากสำานกังานแร์งงาน หร์อ่สำานกังานจดั์หางาน 
ทอ้งถิึ�น (RAV)

 กองทุนประกันเงินสัะสัมจัากการทำางาน เสัาที� 2: 
หากคณ๊ Meier พื่กังานนานกวิา่หนึ�งเด่์อน แนะนำาใหท้ ำาป้ร์ะกนั   
ต่อเน่�องที�กองทน๊ป้ร์ะกนัเงินสะสมจากการ์ทำางาน จากนายจา้ง 
คนก่อนหน้า หร์่อที�กองท๊นป้ร์ะกันเงินสะสมจากการ์ทำางาน 
(Stiftung  Auffangeinrichtung BVG) ได์้

 การประกันการว่็างงาน: หากพื่กัผ่่อนเพีื่ยงพื่อแลว้ิ 
เขาควิร์เร์ิ�มหางาน และร์ายงานไป้ยงัสำานกังานแร์งงาน เพื่ร์าะเขา 
จะได์ร้์บัุ๊เงินชด์เชยการ์ตกงาน 

ข้อ้ัคว้รระว้งั: หากค๊ณ Meier ไม่ได์ร้์บัุ๊ร์ายได์จ้ากการ์จา้งงาน 
และไม่ได์เ้งินชด์เชยการ์วิ่างงาน เกินกวิ่าสามเด่์อนในปี้ป้ฏิิทิน 
เขาควิร์ลงทะเบีุ๊ยนกบัุ๊กองทน๊ AHV ในฐีานะคนที�ไมไ่ด์ท้ ำางาน

ห้น�าทุี�ข้องนายู่จ�างห้น�าทุี�ข้องนายู่จ�าง
นายจา้งตอ้งแจง้ใหลู้กจา้งทร์าบุ๊ถึึงควิามค๊ม้คร์องที�ลูกจา้งจะ 
ได์ร้์บัุ๊ ในช่วิงเวิลายกเลิกสญัิญิาจา้งล่วิงหนา้ ไม่วิ่าลูกจา้งจะ 
ลาออกเอง หร์อ่นายจา้งใหอ้อก ซึ�งการ์ป้ร์ะกนัตา่ง ๆ  เหลา่นี � มีผ่ล 
ตอ่ลกูจา้ง

 กองทุนประกันเงินสัะสัมจัากการทำางาน เสัาที� 2: 
ภู่ายใน 1 เด่์อน หลงัออกจากบุ๊ร์ษัิีทเก่า หากลกูจา้งเกิด์เสียชีวิิต 
หร์อ่ทพ๊ื่พื่ลภู่าพื่ อด์ีตลกูจา้งยงัคงได์ร้์บัุ๊ควิามค๊ม้คร์องจากบุ๊ร์ษัิีท 
เดิ์มอยู่ และนายจา้งตอ้งบุ๊อกพื่นกังานด์ว้ิยวิ่า หลงัจากเด่์อนนี� 
ถึา้พื่วิกเขายังไม่ได์เ้ร์ิ�มงานใหม่ หร์่อวิ่ายังไม่ได์ล้งทะเบีุ๊ยนกับุ๊ 
สำานักงานแร์งงาน เขาสามาร์ถึทำาป้ร์ะกันกับุ๊กองท๊นเงินสะสม 
จากการ์ทำางาน (Stiftung Auffangeinrichtung BVG) ได์ด้์ว้ิยตนเอง 
ด์ขูอ้มลูเพิื่�มเตมิที� www.chaeis.net

 การประกันอุบัีติเหตุ: หลงัจากการ์เลิกจา้ง พื่นกังาน  
ยังคงได์ร้์บัุ๊ควิามค๊ม้คร์องหากเกิด์อ๊บุ๊ัติเหต๊ ต่อไป้อีก 31 วิัน 
ถึ้ายังไม่ได์เ้ร์ิ�มงานใหม่ หร์่อยังไม่ได์ไ้ป้ร์ายงานต่อสำานักงาน          
จัด์หางาน ภู่ายใน 31 วิัน   เขาสามาร์ถึย่ด์เวิลาการ์ป้ร์ะกัน 
อบุ๊๊ตัเิหต ๊ได์ต้อ่ไป้สงูสด๊์หกเด่์อน และสามาร์ถึได์ร้์บัุ๊ควิามค๊ม้คร์อง 
เต็มที� เ ป็้นเวิลาเจ็ด์เด่์อน นายจ้างต้องแจ้งพื่นักงานเป็้น                      
ลายลักษีณ์อักษีร์ เกี�ยวิกับุ๊ควิามเป็้นไป้ได์นี้ � และชี �ใหเ้ห็นวิ่า            
ไมเ่ชน่นั�นเขาจะตอ้งทำาป้ร์ะกนัอบุ๊๊ตัเิหตร๊์ว่ิมกบัุ๊การ์ป้ร์ะกนัสข๊ภู่าพื่ 
ของตนเอง

  การประกันเงนิเดือนเมื�อเจับ็ีป่ว็ย: การประกันเงนิเดือนเมื�อเจับ็ีป่ว็ย: กร์ณีนายจา้งทำา
ป้ร์ะกนัเงินเด่์อนเม่�อเจ็บุ๊ป่้วิยป้ร์ะเภู่ทป้ร์ะกนัหมู ่เม่�อออกจากงาน
จะตอ้งเป้ลี�ยนจากป้ร์ะกนัหมู ่เป็้นป้ร์ะกนัเดี์�ยวิ (บุ๊ค๊คล) นายจา้ง
ควิร์แจกเอกสาร์ในการ์ทำาป้ร์ะกนัใหแ้ก่ลกูจา้ง

ทุี�มา : เร่�องโดียู่ Hansjürg Reber, 
จากนิต้ยู่สาร Beobachter ฉบั่บ่ 18 กันยู่ายู่น ค.ศ. 2019 

แปลและเรียบีเรียงโดย   เฟราฮีีรชิ

13      หน�า



       

                                                                                         

ช็อปปิ� งข้�ามแดีน 
     (Einkaufstourismus)
 

โดียู่ ก.ไต้รคำา

 ไม่ทร์าบุ๊วิ่าทางชายแด์นฝัร์ั�งเศสและอิตาลี 

เร์ยีกนกัช็อป้ป้ร์ะเภู่ทนี�กนัอยา่งไร์ แตช่ม๊ชนของสวิิตเซอร์ ์

แลนด์ ์ที�อยูต่ดิ์ชายแด์นเยอร์มนั พื่ากนัหลั�งไหลขา้มแด์น 

ไป้ซ่ �อสนิคา้ เพื่ร์าะร์าคาสนิคา้ที�ใชป้้ร์ะจำาวินัซึ�งชาวิสวิิส 

ชอบุ๊ขา้มแด์นไป้ซ่ �อนั�น ที�เยอร์มนัถึกูมาก ๆ เม่�อเป้ร์ยีบุ๊ 

เทียบุ๊กบัุ๊ร์าคาที�สวิิตเซอร์แ์ลนด์์

 ฝัร์ั�งเศสและอิตาลี ของใช้ป้ร์ะจำาวิันก็ร์าคา 

ไม่ถึูกนักจึงไม่นิยมไป้กัน แต่ในป้ร์ะเทศเพ่ื่�อนบุ๊้าน 

ของสวิิตเซอร์แ์ลนด์ท์ั�งหมด์ การ์เด์นิทางไป้ชอ็ป้ที�เยอร์มนั 

สะด์วิกที�สด๊์

 Einkaufstourismus  (Shopping Tourism)   

คำา ๆ นี � เป็้นที�แสลงใจ ของชาวิเยอร์มนัที�อาศยัอยู่ชาย 

แด์น ติด์กบัุ๊ป้ร์ะเทศสวิิตเซอร์แ์ลนด์โ์ด์ยเฉพื่าะชาวิเม่อง 

Konstanz เพื่ร์าะ แตล่ะวินัโด์ยเฉพื่าะ ตอนเยน็และวินัสด๊์ 

สปั้ด์าหจ์ะมีร์ถึยนตท์ะเบีุ๊ยนสวิิสไป้วิิ�งที�นั�นมากทำาใหร้์ถึ

ติด์วิ๊่นวิาย และอากาศเป็้นพิื่ษีควิามรู์ส้ึกของคนที�นั�น 

เหม่อนมีหนามยอกอก จึงมีข่าวิเป็้นร์ะยะๆ เร์่�องควิาม 

ขดั์แยง้ แตพ่ื่วิกร์า้นคา้ในเยอร์มนัถึกูใจมาก ๆ อยากให ้  

นักช็อบุ๊จากสวิิตเซอร์แ์ลนด์ไ์ป้กันใหม้ากกวิ่านี �เพื่ร์าะ 

เขาได์ป้้ร์ะโยชน ์ ด์งัจะเห็นวิ่ากำาหนด์มลูค่าสินคา้ที�ซ่ �อ 

ต ำ�าส๊ด์ เมี�อเป้ร์ียบุ๊เทียบุ๊กับุ๊ป้ร์ะเทศเพ่ื่�อนบุ๊้านอ่�น ๆ 

(โป้ร์ด์ด์ ูตาร์างด์า้นขวิา)

 หลักฐีานที� ต้องใช้ป้ร์ะกอบุ๊การ์ขอภู่าษีี        

มลูค่าเพิื่�มค่น ค่อเอกสาร์ที�แสด์งที�อยู่อาศยัในป้ร์ะเทศ 

สวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์ เหตผ๊่ลหลกัที�ผู่ค้นจากสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์

นิยมไป้ช็อป้ที� เยอร์มัน ก็ค่อ นอกจากจะได์้สินค้า 

ร์าคาถึูกแลว้ิ ยังได์เ้งินจากภู่าษีีมูลค่าเพิื่�มค่นอีกด์ว้ิย 

จากสถิึติสินค้า ที�พื่วิกเร์าชอบุ๊ซ่ �อ  ได์้แ ก่  เส่ �อผ่้า 

เคร์่�องสำาอางค์ อาหาร์และเคร์่�องป้ร์ะกอบุ๊อาหาร์ 

วิิตามินของใชใ้น ชีวิิตป้ร์ะจำาวินัอ่�นๆ

เง่�อนไข้ในการข้อเงนิภาษีม้ลัค่าเพื่ิ�มคน่

1.  มลูคา่สนิคา้ที�ซ่ �อและเวิลาที�กำาหนด์ ด์ตูามตาร์างขา้งลา่ง

  

เง่�อนไข้ทุี�กำาห้นดี เยู่อรมนี ออสเต้รียู่ อติ้าลัี ฝ่รั�งเศส

มลูคา่สนิคา้มากกวิา่

 

Euro 50 Euro 75.01 Euro 154.95 Euro 175.01

ร์ะยะเวิลาการ์สง่

สนิคา้ออก
3 เด่์อน 3 เด่์อน 3 เด่์อน 3 เด่์อน

ร์ะยะเวิลาการ์นำา

ใบุ๊เสร์จ็ไป้ขอเงินค่น
4 ปี้ 6 เด่์อน 3 เด่์อน 6 เด่์อน

      

ผู้้�ทุี�จะข้อรับ่เงนิภาษีคน่ไดี� ต้�องเป็นผู้้�ทุี�ไม่ไดี�อาศัยู่อยู่้่ในประเทุศ 

ทุี�เป็นสมาชกิ EU

เริ�มวัันทุี� 1 มกราคม 2020 ประเทุศเยู่อรมนี จะเริ�มใช�กฎห้มายู่ให้ม่ 

การจะข้อเงินค่นจากภาษีม้ลัค่าเพื่ิ�มไดี� ต้�องซึ่่�อสินค�ามากว่ัา       

50 ยู่้โร และมี 2 บุ๊ร์ษัิีท ที�ร์บัุ๊เร์่�องการ์ขอค่นเงินภู่าษีีมลูคา่เพิื่�ม ค่อ 

บุ๊ร์ิษัีท Global Blue และบุ๊ร์ิษัีท Premier Tax Free ซึ�งบุ๊ร์ิษัีท 

จะคิด์คา่บุ๊ร์กิาร์

2.  ร์า้นคา้บุ๊างร์า้นอาจจะขายสนิคา้ ที�เร์ารู์จ้กักนัดี์ในคำาวิา่ Tax Free 

ขอแบุ๊บุ๊ฟอร์ม์นี �มากร์อกใหเ้ร์ยีบุ๊ร์อ้ย Ausfuhrschein (ใบุ๊สง่สนิคา้ออก) 

ร์วิมไป้กบัุ๊ใบุ๊แสด์งร์าคาสินคา้ เพ่ื่�อควิามสะด์วิกร์วิด์เร์ว็ิ ก่อนจะไป้ช็อบุ๊ 

ที�เยอร์มนี ให้ด์าวิน์โหลด์ใบุ๊ Ausfuhrformular ไป้ด์้วิย เพื่ร์าะ 

บุ๊างร์า้นอาจจะไมมี่ให้

3.  ใหศ้ล๊กากร์ที�อยูต่ามชายแด์นป้ร์ะทบัุ๊ตร์าในใบุ๊  

Ausfuhrbescheinigung และเขาจะขอด์ ู ID หร์่อ Passport และ 

ใบุ๊เสร์จ็ร์บัุ๊เงิน บุ๊างคร์ั�งเขาอาจจะขอตร์วิจด์สูินคา้ด์ว้ิย เพื่ร์าะฉะนั�น    

สนิคา้ที�ซ่ �อจะตอ้งด์ใูหมแ่ละยงัไมไ่ด์ใ้ช ้
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4.  ถึ้าสินค้าที� ซ่ �อมีร์าคาส๊ทธิิ์ (netto) ร์วิมมากกวิ่า              

300 ฟร์งัค ์ตอ้งแจง้ศล๊กากร์สวิิสด์ว้ิย เน่�องจากศล๊กากร์สวิิส 

ก็จอ้งจะเก็บุ๊ภู่าษีี เชน่กนั เพ่ื่�อป้อ้งกนัไมใ่หถ้ึกูศล๊กากร์สวิิส 

ป้ร์บัุ๊สินคา้ที�ซ่ �อ ตอ้งมีป้ร์ิมาณไม่เกินตามที�กฎหมายสวิิส  

กำาหนด์ เขาคิด์ตอ่คนจะขนได์ม้าก ด์งันี �

 - ประเภทุเน่�อทุกุชนิดี รวัมทุั�ง ปลัา ไส�กรอก 

ไดี�คนลัะ 1 กโิลักรัม

 -  เนยู่ ครีม คนลัะ 1 กโิลักรัม

 -  เคร่�องดี่�มทุี�มแีอลักอฮอลั ์ทุี�มคีวัามเข้�มข้�นถืง่ 

18 เปอรเ์ซึ่น็ต้ ์ไดี�คนลัะ 5 ลัิต้ร

 -เคร่�องดี่�มแอลักอฮอลัท์ุี�มีควัามเข้�มข้�นมาก 

กว่ัา 18 เปอรเ์ซึ่น็ต้ ์ไดี�คนลัะ 1 ลัิต้ร

 -   บุ่ห้รี�ไดี�คนลัะ 250 มวัน

5.  การ์ขอเงินภู่าษีีมลูคา่เพิื่�มค่น Mehrwertsteuer หร์อ่ VAT 

Refund จะไมไ่ด์เ้งินค่นโด์ยตร์งจากศล๊กากร์นะคะ แตจ่ะมี 

หลายช่องทางในการ์ขอเงินค่น เช่น จากร์า้นคา้โด์ยตร์ง 

หร์อ่ผ่า่นบุ๊ร์ษัิีทนายหนา้ เชน่ บุ๊ร์ษัิีท Global Blue, หร์อ่บุ๊ร์ษัิีท 

Premier Tax Free เขาไม่ได์บุ้๊ร์กิาร์ฟร์ี แต่มีค่าใชจ้่ายค่ะ      

เงินที�จะได์้ค่นจากภู่าษีีมูลค่าเพิื่�มอยู่ร์ะหวิ่าง 7 – 19 

เป้อร์เ์ซน็ต ์แลว้ิแตช่นิด์สนิคา้ที�ซ่ �อ 

ข้�อควัรระวััง ซึ�งหลายคนไมรู่์ ้ บุ๊างคร์ั�งศล๊กากร์จะขอตร์วิจ 

สนิคา้ก่อนจะ Stamp แบุ๊บุ๊ฟอร์ม์ค่นภู่าษีี สนิคา้ที�ซ่ �อจะตอ้ง 

มีอยูค่ร์บุ๊ตามร์ายการ์ทั�งหมด์ ถึา้มีสนิคา้บุ๊างอยา่งหายไป้ 

จะถึกูป้ร์บัุ๊ขอยกตวัิอยา่ง ถึา้ร์ายการ์สนิคา้มีซ่ �อขนม 2 ชิ �น 

ร์วิมอยูด่์ว้ิย ขนมตอ้งอยูค่ร์บุ๊ ไมร่์บัุ๊ป้ร์ะทานไป้ก่อนการ์ตร์วิจ 

เน่�องจากมีลงขา่วิหนงัส่อพิื่มพื่ห์ลายคร์ั�งจากผู่ที้�ถึกูป้ร์บัุ๊ 

 โด์ยทั� วิไป้แล้วิ ศ๊ลกากร์(พีื่� ใหญ่ิผู่้ท ำาหน้าที� นี �         

โด์ย ตร์ง) จะทำาแบุ๊บุ๊ส๊ม่ตร์วิจ สำาหร์บัุ๊นกัช็อป้ที�ขา้มชายแด์น 

ไป้ซ่ �อของจากเยอร์มนี  Einkaufstourismus เทา่นั�น  สว่ินมาก 

ก็จะเป็้นสินค้าอ๊ป้โภู่คและบุ๊ร์ิโภู่คป้ร์ะจำาวิันก็ป้ร์ะหยัด์ 

ได์ค้๊ม้จร์งิ ๆ 

 ใบุ๊เสร์จ็ร์บัุ๊เงิน 50 ยโูร์ ขึ �นไป้จะตอ้งเป็้น 

ใบุ๊เสร์จ็ฯ จากร์า้นคา้ร์า้นเดี์ยวินะคะ

  ....... ขอใหท้ก๊ทา่นสนก๊ในการ์ช็อบุ๊ปิ้�ง

    shop till you drop

 

                                                                                                                 โดียู่ 

ก.ไต้รคำา ก.

 

 

 ตั�งแต่วินัที� 1 มกราคม 2020 เป็้นตน้ไป้ การ์ฝ่ัาฝ่ันหร์่อ 

ละเมิด์กฎต่าง ๆ  ด์ังต่อไป้นี� เจา้หนา้ที�ต ำาร์วิจจะไม่บุ๊นัทึกขอ้มูล           

ร์ายละเอียด์เกี�ยวิกบัุ๊ผู่ก้ร์ะทำาควิามผิ่ด์ แต่จะใหจ้่ายค่าป้ร์บัุ๊เป็้นเงิน 

แลว้ิก็เป็้นอนัเสร์จ็สิ �น

 การจา่ยู่ค่าปรับ่ คอ่ จา่ยู่ทุนัทุ ีหร์อ่ถึา้ไมมี่เงินจา่ยขณะนั�น 

ตำาร์วิจจะใหใ้บุ๊จา่ยคา่ป้ร์บัุ๊ไป้จา่ยภู่ายใน 30 วินั เม่�อจา่ยคา่ป้ร์บัุ๊แลว้ิ 

ตำาร์วิจจะทำาลายหลักฐีานที�บุ๊ันทึกไวิ ้ ทั�งนี �เพ่ื่�อตอ้งการ์ลด์ร์ะบุ๊บุ๊ 

บุ๊ร์ิหาร์และขั�นตอนต่าง ๆ ให้น้อยลง เพ่ื่�อควิามเหมาะสมและ            

สอด์คลอ้งกบัุ๊ควิามทนัสมยั เม่�อจำานวินป้ร์ะชากร์เพิื่�มขึ �น ก็จะมีจำานวิน      

ผู่ล้ะเมิด์กฎร์ะเบีุ๊ยบุ๊ต่างของสังคมเพิื่�มขึ �นด์ว้ิย Minor offences 

หนงัส่อศพัื่ทนิ์ตศิาสตร์ ์แป้ลวิา่ คดี์มโนสาเร์่

อัต้ราค่าปรับ่ ในการลัะเมดิีกฎต้า่ง ๆ มดีีงันี�

การลัะเมดิีอัต้ราค่าปรับ่                                (ฟรังค)์

1. มีกญัิชาไวิใ้นคร์อบุ๊คร์อง โด์ยไมไ่ด์ร้์บัุ๊อนญ๊ิาต        100

2. พื่กพื่าอาวิธ๊ิ์ป่้นโด์ยไมเ่อากร์ะสน๊ออกขณะขนยา้ยที�อยูอ่าศยั      300

3. ใช ้civilian drones ในบุ๊ร์เิวิณที�หา้มใช ้          150

4. ใชโ้ทร์ศพัื่ทข์ณะปั้�นจกัร์ยาน              40

5. นำาของไป้ทิ �งที� recycling depot                                                 50

    นอกเหน่อเวิลาที�กำาหนด์ไวิ ้(ว้า้ยมปีรบัุดว้้ยหรอ้ัเพั่�งรู)้        

6. ขณะขบัุ๊ร์ถึไมน่ำาใบุ๊ขบัุ๊ขี�ไป้ด์ว้ิย                                                   20

7. สบูุ๊บุ๊ห๊ร์ี�ในสถึานที�หา้มสบูุ๊              80

8. ไมข่า้มถึนนตร์งทางมา้ลาย               10 

   (ข้า้มระยะใกลก้ว้า่ 50 เมตุรจากทางมา้ลาย)

9. จอด์ร์ถึบุ๊นถึนน เน่�องจากนำ�ามนัหมด์ (ข้าดคว้ามรบัุผู้ด่ช้อับุ)       120

 

 ก่อนออกจากบุ๊า้นอยา่ล่มมีเงินติด์ตวัิไป้ด์ว้ิยและเพิื่�มควิาม

ร์ะมดั์ร์ะวิงัขอ้ 8 มองซา้ยมองขวิา ร์ะวิงัร์ถึแลว้ิตอ้งร์ะวิงัตำาร์วิจด์ว้ิย....

 ทั�งหมด์นี�เป็้นการ์ป้ฏิิบุ๊ัติร์ะด์ับุ๊ป้ร์ะเทศนะคะ... ท๊กร์ฐัีใช ้

มาตร์ฐีานเดี์ยวิกนั

ร้� เทุา่

    ร้� ทุนั
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:  ร่่วมด้้วยช่่วยกัันร่่วมด้้วยช่่วยกััน  : 

      โรคระบาดโรคระบาด

      Covid-19Covid-19

 จากวิิกฤติ  (Corona v i rus)  โคโรน่าไวั รัส 
ป้ร์ะเทศสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์ ป้ร์ะกาศภู่าวิะฉก๊เฉินฉบุ๊บัุ๊แร์ก เม่�อวินัที� 

16 มีนาคม ค.ศ. 2020 และฉบุ๊ับุ๊ที� 2 เม่�อวิันที� 20 มีนาคม               

ค.ศ. 2020 เพ่ื่�อเป็้นการ์ป้กป้้องค๊้มคร์องป้ร์ะชาชน ทาง 

คณะร์ฐัีมนตร์ีออก มาตร์การ์ควิบุ๊ค๊มการ์แพื่ร์่ร์ะบุ๊าด์ของไวิร์สั 

โคโร์น่า และลด์การ์ด์ำาเนินชีวิิตของป้ร์ะชาชนในสงัคมใหช้า้ลง 

โด์ยมีผ่ลบุ๊งัคบัุ๊ใช ้ทั�วิป้ร์ะเทศ  

• ร์า้นอาหาร์ บุ๊าร์ ์ด์สิโกเ้ทค หอ้งสมด๊์ ฟิตเนส สถึานกีฬา 

เวิลเนส (Wellness) ปิ้ด์บุ๊ร์ิการ์ และให้งด์กิจกร์ร์มเวิลาวิ่าง 

งานบุ๊ันเทิง หร์่อกิจกร์ร์มกล๊่มใด์ ๆ เช่นการ์จัด์การ์ท่องเที�ยวิ 

จดั์การ์เด์นิเขาเป็้นกล๊ม่ ที�จะมีการ์ตดิ์ตอ่กนัหวิา่งบุ๊ค๊คลได์้

• เปิ้ด์บุ๊ร์ิการ์ได์เ้พีื่ยงแต่ ร์า้นคา้ที�มีควิามจำาเป็้นต่อการ์ 

ด์ำาร์งชีวิิต เชน่ ร์า้นขายขนมปั้ง ร์า้นขายของชำา ซป๊้เป้อร์ม์าร์เ์ก็ต  

ร์า้นขายยา ร์า้นเคมีภู่ณัฑ ์ สถึานีเติมนำ�ามนั และสถึานที�ร์าชการ์ 

ไป้ร์ษีณีย ์ธิ์นาคาร์ โร์งพื่ยาบุ๊าล คลีนิคแพื่ทย ์สถึานพื่ยาบุ๊าล

• ปิ้ด์โร์งเร์ยีนและสถึานศกึษีาทก๊แหง่ทั�วิป้ร์ะเทศ

• หนว่ิยงานร์าชการ์ลด์การ์ใหบุ้๊ร์กิาร์ลงเป็้นบุ๊างแผ่นก

• สำาหร์บัุ๊พื่นักงานบุ๊ร์ิษัีททั�วิไป้ ใหท้างบุ๊ร์ิษัีทจัด์การ์ให ้

พื่นกังาน ลกูจา้ง สามาร์ถึทำางานที�บุ๊า้นได์ ้หร์อ่จดั์สถึานที�ท ำางาน

ที�หมาะสมเวิน้ร์ะยะหา่งร์ะหวิา่งบุ๊ค๊ลเพ่ื่�อลด์การ์เสี�ยง กร์ณีป่้วิยให้

แสด์งใบุ๊ร์บัุ๊ร์องแพื่ทยแ์ก่นายจา้งเพ่ื่�อร์บัุ๊สิทธิิ์ควิามค๊ม้คร์องตาม 

กฎหมาย

• การ์คมนาคม บุ๊ร์กิาร์ขนสง่สาธิ์าร์ณะ  ร์ถึโด์ยสาร์ ร์ถึไฟ 

ลด์การ์ให้บุ๊ร์ิการ์ลงและให้บุ๊ร์ิการ์ไป้ถึึงเพีื่ยงแค่เขตชายแด์น           

ร์ะหวิา่งป้ร์ะเทศเพ่ื่�อนบุ๊า้นเทา่นั�น   

• หา้มไมใ่หจ้บัุ๊กล๊ม่กนัเกินกวิา่ 5 คนขึ �น ไป้ในที�สาธิ์าร์ณะ 

และหากมีก็จะตอ้งทิ �งร์ะยะหา่งร์ะหวิา่งกนั ในร์ะยะ 2 เมตร์ 

เป็้นอย่างน้อย โด์ยเจ้าหน้าที�ต ำาร์วิจเป็้นผู่้ออกตร์วิจและ 

ออกคา่ป้ร์บัุ๊ “ผู่ฝ่้ัาฝ่ัน” จำานวิน 100 ฟร์งักต์อ่คน

 การออกกฎทุั�งห้ลัายู่เห้ล่ัานี� มีผู้ลักระทุบ่กับ่ 

ทุุกคนทุุกฝ่่ายู่ แต่้เราต้�องให้�ควัามร่วัมม่อแลัะรัฐเอง 

กใ็ห้�ควัามช่วัยู่เห้ลั่อกับ่ทุกุฝ่่ายู่ ต้วััอยู่่างเช่น 

 การ์จา่ยเงินชด์เชยการ์ขาด์ร์ายได์ส้ ำาหร์บัุ๊ผู่ป้้ร์ะกอบุ๊

อาชีพื่สว่ินตวัิ ผู่ใ้ด์ที�ได์ร้์บัุ๊ผ่ลกร์ะทบุ๊จนทำาใหข้าด์ร์ายได์ ้ เพื่ร์าะ 

ตอ้งป้ฏิิบุ๊ตัติามมาตร์การ์ของร์าชการ์เพ่ื่�อการ์ควิบุ๊คม๊การ์แพื่ร์่

ร์ะบุ๊าด์ของไวิร์สัโคโร์นา่ (โควิิด์-19)  มีสทิธิิ์ที�จะได์ร้์บัุ๊เงินชด์เชย 

ด์งักลา่วิก็ตอ่เม่�อผู่น้ั�นยงัไมเ่คยได์ร้์บัุ๊เงินชด์เชย หร์อ่ร์บัุ๊เงินจาก 

กองทน๊สวิสัด์กิาร์ป้ร์ะกนัสงัคม อ่�น ๆ ในร์ะหวิา่งนี �

 การ์จา่ยเงินชด์เชยตา่ง ๆ  นั�น อา้งอิงตามร์ะเบีุ๊ยบุ๊การ์ 

วิา่ด์ว้ิยเร์่�องของการ์ชด์เชยเงินร์ายได์ ้ โด์ยจะจา่ยเงินในรู์ป้แบุ๊บุ๊ 

ของเงินร์ายวินั จำานวิน 80 เป้อร์เ์ซ็นของร์ายได์แ้ละจะได์ร้์บัุ๊ 

สงูสด๊์ 196 ฟร์งักต์อ่วินั จำานวินเงินร์ายวินัสำาหร์บัุ๊ผู่ป้้ร์ะกอบุ๊ 

อาชีพื่อิสร์ะที�อยูใ่นร์ะหวิา่งกกักนัตวัิ หร์อ่ มีงานที�ตอ้งด์แูลนั�น 

มีขอ้จำากดั์ อยูที่� 10 หร์อ่ถึงึ 30 วินัตามลำาด์บัุ๊ ซึ�งทางสำานกังาน 

AHV จะเป็้นผู่ร้์บัุ๊ผิ่ด์ชอบุ๊การ์ตร์วิจสอบุ๊และจ่ายเงินชด์เชย 

ตามสทิธิิ์ด์งักลา่วินี �

  สัำาหรับีขั�นตอนการดำาเนินการยื�น สัำาหรับีขั�นตอนการดำาเนินการยื�น 

เ รื�อง  ขอคว็ามช่ว็ยเหลือจัากภาครัฐ เ รื�อง  ขอคว็ามช่ว็ยเหลือจัากภาครัฐ 

หากท่านมีคำาถามหรือข� อสังสััยใด ๆ หากท่านมีคำาถามหรือข� อสังสััยใด ๆ 

กรุณาตดิต่อสัอบีถาม สัำานักงาน AHV / AVS กรุณาตดิต่อสัอบีถาม สัำานักงาน AHV / AVS 

ในเขตท� องถิ�นที�ท่านพัักอาศัยได� ต่อไป ในเขตท� องถิ�นที�ท่านพัักอาศัยได� ต่อไป 

หรือที�ลิงก์ สัำานักงานประกันสัังคม AHV / หรือที�ลิงก์ สัำานักงานประกันสัังคม AHV / 

AVS ของแต่ละรัฐ AVS ของแต่ละรัฐ 

https://www.ahv-iv.ch/dve/Kontakte/Kanto-https://www.ahv-iv.ch/dve/Kontakte/Kanto-

nale-Ausgleichskassennale-Ausgleichskassen

....................................................................................................................................
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 แบ่งๆ 

     กันัไปี 

ถืาม: สามีของฉนั มีเงินเด่์อนสงูและจา่ยเงินจำานวิน

สูงส๊ด์ ตามที�กองท๊นอน๊ญิาตให้จ่ายเข้ากองท๊น 3a ส่วินตัวิ 

ฉันไม่มีกองทน๊นี � และตอนนี�เร์าสองคนตอ้งการ์หย่าขาด์จากกนั 

สามีของฉนัตอ้งแบุ๊ง่เงินในกองทน๊ 3a ใหฉ้นัใชไ่หม

ต้อบ่: ใช่แลว้ิค่ะ ถึา้คณ๊ทั�งคู่ไม่ได์ท้ ำาสญัิญิาสมร์ส 

ในเร์่�องนี �ไวิ ้นอกจากนี�ยงัมีเร์่�องเหลา่นี �ด์ว้ิย

- ร์ายได์จ้ากสามี ที�ร์ะหวิา่งมีชีวิิตคูด่์ว้ิยกนัด์อกผ่ลที�อยูใ่น

กองทน๊ 3a (ยกเวิน้ มร์ด์ก) ในกร์ณีหยา่ร์า้ง ก็ตอ้งนำามาแบุ๊ง่คร์ึ�ง 

แต่ถึา้สามีฝัากเงินไวิใ้นกองท๊น 3a ตั�งแต่ก่อนแต่งงานกับุ๊ค๊ณ           

ส่วินที�จะแบุ๊่งคร์ึ�งก็จะเป็้นส่วินต่าง เร์ิ�มจากวิันที�แต่งงานกัน 

กบัุ๊วินัที�หยา่ขาด์จากกนั

- แตจ่ ำานวินเงินในกองทน๊ 3a นี �จะยงัคงอยูใ่นกองทน๊ตอ่ไป้ 

ค๊ณจะนำาออกมาใชไ้ม่ได์ ้ นั�นค่อค๊ณตอ้งเปิ้ด์บุ๊ญัิชี กองท๊น 3a 

แลว้ิโอนเงินสว่ินแบุ๊ง่ที�คณ๊ได์ร้์บัุ๊ มาเขา้บุ๊ญัิชีคณ๊เอง

ถืาม:  ผ่มและภู่ร์ร์ยา ตอ้งการ์ทำาสญัิญิามร์ด์ก     

กับุ๊ลูก ๆ ซึ�งต่างก็โตเป็้นผู่้ใหญ่ิกันแล้วิ ซึ�งในสัญิญิามร์ด์ก              

เร์าตอ้งการ์ร์ะบุ๊๊วิ่า มร์ด์กทั�งหมด์ของเร์าจะตกไป้อยู่กับุ๊คนใด์ 

คนหนึ�งร์ะหวิ่างเร์าสองคน ถึา้คนใด์คนหนึ�งยงัมีชีวิิตอยู่ นั�นค่อ      

ลูก ๆ ของเร์า จะได์ม้ร์ด์กก็ต่อเม่�อ เร์าสองคนเสียชีวิิตไป้แลว้ิ         

ลกูสองคนยินดี์ทำาตามนี�  แต่ลกูคนสด๊์ทอ้งป้ฏิิเสธิ์ จำาเป็้นไหม         

ที�ลกูทก๊คนตอ้งยินยอมสญัิญิามร์ด์กจงึจะมีผ่ลบุ๊งัคบัุ๊ใช้

ต้อบ่: ไมจ่ ำาเป็้น คณ๊สามาร์ถึทำาสญัิญิามร์ด์กเฉพื่าะ

กบัุ๊ลกูสองคนได์ ้เน่�องจากการ์สละสทิธิิ์�ในมร์ด์กเป็้นควิามสมคัร์ใจ 

ค๊ณจึ ง ไม่สามาร์ถึบุ๊ังคับุ๊ให้ลูกคนส๊ด์ท้องทำาตามค๊ณได์ ้                       

สัญิญิามร์ด์กจะตอ้งได์ร้์บัุ๊การ์ร์บัุ๊ร์องจากทนายควิาม เพ่ื่�อให ้ 

ถึกูตอ้งและมีผ่ลบุ๊งัคญัิใช้

แปลโดย เฟรา ฮีีรชิแปลโดย เฟรา ฮีีรชิ

ที�มา: จัาก K-Tipp 20/2019 (04.12.2019)ที�มา: จัาก K-Tipp 20/2019 (04.12.2019)

 ส ำาหร์บัุ๊ป้ร์ะชาชนทั�วิไป้ แมจ้ะไมใ่ชก่ล๊ม่เสี�ยง 

แตก็่ควิร์ตอ้งป้ฏิิบุ๊ตัิตามคำาแนะนำาของคณะร์ฐัีมนตร์ฯี 

อย่างเคร์่งคร์ัด์ เพ่ื่�อลด์จำานวินผู่้ป่้วิยติด์เช่ �อไวิร์ัส           

โคโร์นา ทั�งยงัเป็้นการ์ชว่ิยไมใ่หโ้ร์งพื่ยาบุ๊าลอยูใ่นภู่าวิะ         

ผู่้ป่้วิยล้นเ ตียงอีกด์้วิย ซึ� งในเวิลานี �เร์ิ�มจะเป็้น   

ปั้ญิหาใหญ่ิแลว้ิ

 สาร์จากคณะร์ฐัีมนตร์ีแห่งสมาพื่นัธิ์ร์ฐัีสวิิส 

ป้ร์ะกาศทางสถึานนีวิิทยแ๊หง่ชาต ิSRF ทก๊ ๆ  คร์ึ�งชั�วิโมง

“ข้อให้�ทุา่นอยู่้บ่่�าน โดียู่เฉพื่าะอยู่า่งยู่ิ�ง ถื�าทุา่นป่วัยู่ 

ห้ร่อมีอายุู่  65 ปี  ห้ร่อ เ ป็นผู้้� ส้ ง วััยู่กว่ัานี� 

เวั�นเสียู่แต้่ว่ัา ทุ่านจำาเป็นต้�องออกไปทุำางาน 

แลัะไม่สามารถืทุำางานจากทุี�บ่� านไดี�  ห้ ร่อ 

มคีวัามจำาเป็นต้�องไปพื่บ่แพื่ทุยู่ ์ห้ร่อไปร�านข้ายู่ยู่า 

ห้ร่อซึ่่�ออาห้าร ห้ร่อไปช่วัยู่ใครคนใดีคนห้น่�ง 

คณะรัฐมนต้รี แลัะประเทุศสวัิต้เซึ่อร์แลันดี ์

เช่�อมั�น เป็นอยู่่างยู่ิ�งว่ัาจะไดี�รับ่ควัามร่วัมม่อจาก

ทุา่น”

 จากการ์ติด์ตามข่าวิและวิิเคร์าะหม์าตร์การ์ 

ต่าง ๆ ของคณะร์ัฐีมนตร์ีแห่งสมาพื่ันธิ์ร์ัฐีสวิิส ใน           

ค ำาแถึลงมาตร์การ์ทั�งสองฉบุ๊ับุ๊ที�ผ่่านมาเร์าได์้เห็น 

และร์บัุ๊ทร์าบุ๊ถึึงการ์ด์ำาเนินการ์ อย่างเป็้นขั�นตอนของ 

คณะร์ฐัีมนตร์ีสวิิสที�ท ำาเพ่ื่�อการ์ป้กป้้องด์แูลป้ร์ะชากร์ 

ของป้ร์ะเทศ   ทก๊ ๆ  คนด์ว้ิยควิามหว่ิงใยใหร้์อด์ป้ลอด์ภู่ยั 

เร์าป้ร์ะชาชนคนไทยที�อาศยัอยู่ที�นี� ก็ตอ้งป้ร์บัุ๊ตวัิกบัุ๊ 

สถึานการ์ณฉ์ก๊เฉินนี � เพ่ื่�อแสด์งออกถึงึควิามร์บัุ๊ผิ่ด์ชอบุ๊ 

ต่อสังคมและบุ๊๊คคลร์อบุ๊ข้างที� เ ร์าร์ัก เพื่ร์าะภู่ัย 

จากโร์คร์ะบุ๊าด์ โควิิด์- 19 ที�อบุ๊๊ตัิขึ �นนี �จดั์อยู่ในร์ะด์บัุ๊ 

ที� เ ร์ียกได์้วิ่า   “วัิกฤต้ิระดีับ่ชาต้ิ ”   ไ ม่ใ ช่ไ ม่ใ ช่  

“วัิกฤต้ิข้องคนใดีคนห้น่�ง”  หร์่ออาจจะเร์ียกได์ว้ิ่า 

“วักิฤต้โลัก”  ก็ไมผิ่่ด์แตป่้ร์ะการ์ใด์

ดี�วัยู่ควัามปราถืนาดีจีาก

 ศักดีา บ่วััลัอยู่ ผู้้�แปลั/เรียู่บ่เรียู่ง

ทุี�มา : https://www.admin.ch/gov/de/start/

dokumentation/medienmitteilungen/bundes-

rat.msg-id-78515.html
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 ช่วิงชีวิิตของเร์าคร์ึ�งหนึ�งหร์่อมากกวิ่าคร์ึ�งชีวิิต  ค่อ ชีวิิต 

ในวิยัทำางาน ไม่วิ่าจะเป็้นลกูจา้งหร์อ่เป็้นนายจา้งย่อมเกี�ยวิขอ้งและ 

เร์ียนรู์ส้ิทธิิ์หน้าที�ในการ์ทำางาน ถึ้าโชคดี์มีหน้าที� การ์งานมั�นคง 

และทำางานร์าบุ๊ร์่�น ไมต่อ้งหว่ิงเร์่�องตกงาน เร์่�องหางานใหม ่ แตอ่ะไร์ๆ  

ก็ไม่แน่นอน บุ๊างคนตกงานไม่รู์กี้�ร์อบุ๊ บุ๊างคนสมคัร์ใจเป้ลี�ยนงานได์ ้

ตามใจฉัน อาจเพื่ร์าะมีควิามสามาร์ถึหลายอย่าง โชคดี์จึงไม่กลวัิ        

ตกงาน  ไมว่ิา่จะถึกูเชิญิออกหร์อ่ลาออกเอง การข้อยู่กเลิักสัญญาจ�าง 

(Kündigung)  สิ�งที�ควิร์รู์ ้ค่อ กำาหนด์เวิลาการ์สง่หนงัสอ่แจง้ ใหพ้ื่กังาน 

ใหอ้อกหร์่อหนงัส่อลาออก เพื่ร์าะกำาหนด์เวิลาการ์ย่�นหนงัส่อยกเลิก 

สญัิญิาจา้ง มีผ่ลต่อการ์จ่ายเงินเด่์อน ผ่ลกร์ะทบุ๊จึงมีต่อทั�งลกูจา้ง 

และนายจา้ง

 กำาหนด์การ์ย่�นหนังส่อให้ออกหร์่อลาออก หร์่อยกเลิก 

สญัิญิาจา้ง จะแจง้อยูใ่นสัญญาจ�างงาน (Arbeitsvertrag) สญัิญิา 

จา้งงาน มีร์ายละเอียด์ มีขอ้กำาหนด์ในสญัิญิา เชน่ ร์ะยะเวิลาทำางาน 

การ์ยกเลกิสญัิญิาและร์ะยะเวิลาก่อนยกเลกิ เงินเด่์อน วินัหยด๊์ วินัลา

เป็้นตน้                                                                                                   

ยู่กเลัิกสัญญาระห้ว่ัางทุดีลัองงาน  (Probezeit Kündigung)  
 โด์ยทั�วิไป้ การ์เขา้ทำางาน นายจา้งจะทำาสญัิญิาจา้งช่วิง 

ทด์ลองงานร์ะหวิา่ง 1 ถึงึ 3 เด่์อน ถึา้ผ่า่นชว่ิงทด์ลองได์จ้งึทำาสญัิญิา

จา้งถึาวิร์ ในสญัิญิาจา้งทด์ลองงาน มีกำาหนด์ที�นายจา้งหร์อ่ลกูจา้ง 

สามาร์ถึขอยกเลกิสญัิญิา โด์ยใหแ้จง้ลว่ิงหนา้ได์ไ้มต่ ำ�ากวิา่ 7 วินั ก็เนอะ 

ชว่ิงทด์ลองงาน ลกูจา้งก็ไมแ่นใ่จวิา่จะเป็้นงานที�ร์กัที�ชอบุ๊ไหม นายจา้ง 

ก็ยงัไมรู่์ล้กูจา้งจะทำางานได์ดี้์ไหม จงึกำาหนด์วินัไวิส้ั�นๆ เพีื่ยง 7 วินั หร์อ่ 

ขึ �นกับุ๊ขอ้ตกลงของทั�งสองฝ่ัาย ซึ�งจร์ิง ๆ แลว้ิ ไม่ได์มี้กฏิร์ะเบีุ๊ยบุ๊ 

ขอ้บุ๊งัคบัุ๊ใด์ ๆ กำาหนด์เวิลาทด์ลองงานตายตวัิ จะเป็้นกี�วินั กี�เด่์อน 

เพื่ร์าะอาจใหท้ด์ลองงานยาวิไป้เป็้น 6 หร์่อ 12 เด่์อน แต่ลกัษีณะ 

ป้ฏิิบุ๊ตัิโด์ยทั�วิไป้ ไม่น่าจะเกิน 3 เด่์อน ลกูจา้งจะได์รู้์ส้กัทีวิ่า ตกลง 

ได์ง้านป้ร์ะจำาทำาแน่นอน หร์่อนายจา้งบุ๊างแห่งจ่ายเงินเด่์อนร์ะหวิ่าง 

ทด์ลองงาน ตำ�ากวิา่แร์งงานป้กต ิไมย่ต๊ิธิ์ร์ร์มตอ่ลกูจา้งก็มี   

บ่อกเลัิกสัญญาจ�าง ไดี�เม่�อใดี  
 ในสญัิญิาจา้งงานจะกำาหนด์ไวิว้ิา่ ทั�งนายจา้งและลกูจา้งจะ

บ่อกเลัิกสัญญาจ�างล่ัวังห้น�า (Kündigungsfrist) 1  เด่์อน 2 เด่์อน 

หร์อ่ 3 เด่์อน การ์สง่หนงัส่อยกเลกิสญัิญิาจา้ง จะตอ้งสง่ก่อนสิ �นเด่์อน 

แต่ไม่ได์ห้มายควิามวิ่า ส่งแลว้ิจะได์ห้ยด๊์ทำางานหลงัสิ �นเด่์อนนั�น ๆ 

จะตอ้งใหห้้นังส่อยู่กเลิักสัญญา (Kündigungsschreiben) ถึึงม่อ       

นายจา้งหร์อ่ลกูจา้งก่อนวินัสด๊์ทา้ยของเด่์อน

ส่งวัธีิิ์ไห้น ทุางไปรษณียู่ห์้ร่อส่งดี�วัยู่ต้นเอง
 อย่างไร์ก็ได์้ ให้หนังส่อยกเลิกสัญิญิาจ้างถึึงม่อผู่้ร์ ับุ๊ 

ก่อนวินัสด๊์ทา้ยของเด่์อน  ถึา้สง่ถึงึม่อด์ว้ิยตนเอง ตอ้งมีสำาเนาหนึ�งฉบุ๊บัุ๊  

สัญญาจ�างงานแลัะการยู่กเลัิกสัญญาสัญญาจ�างงานแลัะการยู่กเลัิกสัญญา

ให้ผู่้ร์ ับุ๊ลงลายม่อช่� อ  ย่นยันการ์ร์ับุ๊หนังส่อฯ  หร์่อ 

สง่ลงทะเบีุ๊ยนทางไป้ร์ษีณีย ์กร์ณีนี �ควิร์คำานงึเวิลาใหแ้นใ่จวิา่ 

หนงัสอ่จะถึงึม่อผู่ร้์บัุ๊ก่อนสิ �นเด่์อน เพื่ร์าะถึา้สมมติ๊วิา่หนงัสอ่ 

ไป้ถึงึก่อนวินัที� 31 กร์กฏิาคม การ์ยกเลกิสญัิญิา จะเร์ิ�มนบัุ๊ 

วิันที� 1 สิงหาคม แต่ถึ้าหนังส่อไป้ถึึงวิันที� 1 สิงหาคม 

การ์ยกเลกิสญัิญิาจะเร์ิ�มนบัุ๊วินัที� 1 กนัยายน

ไม่กำาห้นดีเวัลัายู่กเลัิกสัญญาในสัญญาจ�างงาน
 ถึ้าในสัญิญิาจ้างงานไม่ได์้แจ้งกำาหนด์เวิลา 

ยกเลิกสญัิญิาล่วิงหนา้ (Kündigungsfrist) ก็ตอ้งใชก้ฏิ 

ที�ตามกฏิหมายร์ะบุ๊๊ไวิ ้ ค่อ ทำางาน 1 ปี้แร์กกำาหนด์เวิลา 

ยกเลิกล่วิงหนา้ 1 เด่์อน ทำางาน  2-9  ปี้ กำาหนด์เวิลา 

ยกเลกิลว่ิงหนา้ 2 เด่์อน ถึา้ทำางานเกิน 10  ปี้ขึ �นไป้ กำาหนด์ 

เวิลายกเลกิลว่ิงหนา้ 3 เด่์อน  ตวัิอยา่ง ถึา้สญัิญิาจา้งงาน 

กำาหนด์เวิลายกเลิกสญัิญิาจา้งลว่ิงหนา้ ไวิเ้ป็้นเวิลา 2 เด่์อน 

ถึา้สง่หนงัส่อยกเลกิสญัิญิาก่อนวินัที� 31 กร์กฎาคม คณ๊จะ 

ตอ้งทำางานถึึงวินัที� 30 กนัยายน ค่อ ทำางานร์บัุ๊เงินเด่์อน 

ตอ่ไป้อีก  2 เด่์อน แตถ่ึา้ยงัมีวินัหยด๊์พื่กัร์อ้นเหล่อ ก็ไมต่อ้ง 

ทำางานถึงึ วินัที� 30 กนัยายน ใหห้กัวินัหยด๊์ที�เหล่อได์้

          ป่วัยู่ห้ลัังส่งห้นังส่อยู่กเลัิกสัญญาจ�างงาน 

 หลงัจากสง่หนงัส่อยกเลิกสญัิญิาจา้งงาน (Kün-

digung) และอยู่ในช่วิงที�ยงัตอ้งทำางานอยู่ ถึา้คณ๊ลาป่้วิย 

จะเป็้นเหตใ๊หร้์ะยะเวิลาทำางานนานขึ �น ด์งัตวัิอย่างขา้งตน้ 

ส่งและร์บัุ๊หนังส่อยกเลิกสญัิญิาแลว้ิ ตั�งแต่ก่อนวินัที� 31 

กร์กฎาคม เป็้นการ์บุ๊อกยกเลิกสญัิญิาล่วิงหนา้ 2 เด่์อน 

ตอ้งทำางานจนถึึงวิันที� 30 กันยายน แต่เพื่ร์าะมีลาป่้วิย 

ในเด่์อนสิงหาคม หร์่อในเด่์อนกนัยายน (แมเ้พีื่ยง 1 วินั) 

คณ๊จะตอ้งทำางานเพิื่�มอีก 1 เด่์อน ค่อ ถึงึวินัที� 31 ตล๊าคม 

ด์งันั�นถึา้อยากออกจากงานใหเ้ร์็วิ ช่วิงนี �หา้มป่้วิยหา้มลา 

นะคะ 

 สิทธิิ์หนา้ที�รู์ไ้วิใ้ช่วิ่านะคะ ทางที�ดี์ ใหไ้ด์ท้ ำางาน 

ที� ร์ักอย่างมั� นคงยั� ง ย่น  ให้การ์งานก้าวิหน้าจนถึึ ง   

อายเ๊กษีียณกนัทั�วิหนา้ ทก๊ทา่นคะ่...

ที�มา: https://www.jobscout24.ch/dve/jobratgeber

แปล เรียบีเรียงโดย    นกฮูีก
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ร่่วมมือร่่วมใจ   
สมาคมไทุยู่ในสวัิต้เซึ่อร์แลันดี์
   โดียู่  โยู่ทุะกา    

 เม่�อวินัที� 18 มกร์าคม ค.ศ. 2020 ที�ผ่า่นมาเอกอคัร์ร์าชทตู    

นายจกัร์ ีศร์ชีวินะ ทา่นทตูป้ร์ะจำาสถึานเอกอคัร์ร์าชทตู ณ กร๊์งเบุ๊ริ์น์ 

ได์เ้ชิญิตวัิแทนจากสมาคมไทยในป้ร์ะเทศสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์ เขา้ร์ว่ิม 

พืู่ด์ค๊ยป้ร์ึกษีาหาร์่อเร์่�องแผ่นงาน และโคร์งการ์ต่าง ๆ ที�แต่ละ 

สมาคมได์ว้ิางแผ่นไวิใ้นปี้ ค.ศ. 2020

 ตั�งแต่โยทะกาเร์ิ�ม 

ทำางานอาสาสมัคร์มา คร์ั�งนี �    

นับุ๊เป็้นคร์ั�งแร์ก  ที�มีโอกาสได์ไ้ป้ 

ร์่วิมพื่บุ๊ป้ะหาร์่อในลักษีณะด์ังกล่าวิ 

ออกจะรู์ส้กึต่�นตาต่�นใจไมน่อ้ย ที�พื่บุ๊วิา่ป้ร์ะเทศ 

เลก็ ๆ  อยา่งสวิิตเซอร์แ์ลนด์น์ั�น มีพีื่�นอ้งชาวิไทยที�ร์ว่ิมม่อร์ว่ิมใจกนั 

ก่อตั�งสมาคมเพ่ื่�อทำางานอาสาสมคัร์มากถึงึ 20 สมาคม โด์ยกร์ะจาย 

อยูท่ก๊ภู่มิูภู่าคของป้ร์ะเทศ 

 ท่านเอกอคัร์ร์าชทตูได์ก้ลา่วิอวิยพื่ร์ปี้ใหม่ขอบุ๊คณ๊ แต่ละ 

สมาคม และแนะนำาสมาคมตา่ง ๆ ร์วิมถึงึผ่ลงานที�แตล่ะสมาคมได์ ้

ทำาไป้ในปี้ ค.ศ. 2019 ร์วิมทั�งให้ตัวิแทนของแต่ละสมาคม                           

กลา่วิแนะนำาตวัิและนำาเสนอโคร์งการ์ของปี้ ค.ศ. 2020 

 จด๊์ป้ร์ะสงคที์�ท่านเอกอคัร์ร์าชทตูตอ้งการ์เห็น ค่อ ควิาม 

ร์่วิมม่อร์่วิมใจกันทำางาน การ์สนับุ๊สน๊นการ์ทำางานซึ�งกันและกัน 

เพ่ื่�อสร์า้งป้ร์ะโยชน ์และสร์า้งควิามเขม้แข็งใหช้ม๊ชนไทยในสวิิตเซอร์ ์

แลนด์ ์ นอกเหน่อจากนี� ท่านเอกอคัร์ร์าชทูตยงัฝัากถึึงท๊กสมาคม 

เร์่�องการ์ ตอบุ๊แทนป้ร์ะเทศที�เร์า อาศัยพื่ักพิื่งเป็้นที�ท ำามาหากิน 

ในแบุ๊บุ๊ CSA (The Corporate Sustainability Assessment) 

โด์ยการ์สร์า้งสิ�งดี์ ๆ ตอ่สงัคมเพ่ื่�อเป็้นการ์แสด์งออกซึ�งควิามกตญัิญู ู

ต่อป้ร์ะเทศนี� โด์ยการ์ร์่วิมม่อกับุ๊ทางร์ัฐีหร์่อทางเม่องที�        

อาศยัอยู ่ท ำาใหเ้ขาเหน็คณ๊คา่ ร์กัและช่�นชม ใหส้มกบัุ๊ที�เร์าเป็้น 

คนที�อาศยัอยู่ในสองวิฒันธิ์ร์ร์มซึ�งทางสถึานเอกอคัร์ร์าชทตู      

ยินดี์ใหก้าร์สนับุ๊สน๊นและใหค้วิามร์่วิมม่อหากสมาคมไหน 

พื่ร์อ้มก็ขอใหล้งม่อทำา จะได์มี้มม๊มองใหม ่ๆ  เกิด์ขึ �น 

 ตอนม่�อเที�ยงทางสถึานเอกอคัร์ร์าชทูต จัด์อาหาร์    

จากฝีัม่อของแม่คร์ัวิป้ร์ะจำาทำาเนียบุ๊ท่านเอกอัคร์ร์าชทูต 

เป็้นอาหาร์จานเด์ียวิที�อร์่อยลำ�า พื่ร์อ้มด์ว้ิยขนมไทยที�จดั์มา 

อย่างสวิยงาม ท๊กคนร์่วิมร์บัุ๊ป้ร์ะทานอาหาร์ในบุ๊ร์ร์ยากาศ 

ที�อบุ๊อ๊น่เป็้นกนัเอง

 ในภู่าคบุ๊่ายยงัมีกิจกร์ร์มที�ท่านเอกอคัร์ร์าชทตูและ 

เจา้หนา้ที�จดั์ไวิส้ ำาหร์บัุ๊พื่วิกเร์าด์ว้ิยเป็้นการ์เลน่เกมทายเพื่ลง 

ชิงร์างวิลั ซึ�งสร์า้งควิามสนก๊สนาน ร์่�นเร์ิง เต็มไป้ด์ว้ิยเสียง 

หวัิเร์าะของทก๊คน

 จบุ๊ทา้ยด์ว้ิยทา่นเอกอคัร์ร์าชทตูกลา่วิปิ้ด์การ์ป้ร์ะชม๊ 

และฝัากพื่วิกเร์าไวิว้ิ่า “เรามีควัามฝั่น ทุี�จะมุ่งมั�นร่วัมกัน 

ต้ั�งใจทุำาให้�สำาเร็จ แลัะข้อลัาดี�วัยู่บ่ทุเพื่ลัง รางวััลัแดี ่

คนช่างฝั่น ซึ่่�งถือ่เป็นสัญญาประชาคม ร่วัมกันทุี�

จะทุำาให้�สมาคมไทุยู่ในสวัิต้เซึ่อร์แลันดี ์

เข้�มแข้ง็ต้อ่ไป”  บุ๊ทเพื่ลงด์งักอ้ง 

กังวิาล เพื่ร์าะท๊กคนช่วิยกันร์อ้ง 

ป้ร์ะสานเสียงป้ร์ะหนึ�งตอบุ๊ร์ับุ๊ 

คำาสญัิญิา...

   

นับุ๊เป็้นควิามป้ร์ะทับุ๊ใจ ของ 

โยทะกา ที�ได์เ้ห็นการ์ทำางานของ 

ภู่าคร์ัฐีที� ใส่ใจการ์ทำางานของ 

สมาคมไทยในต่างแด์นเช่นนี � 

สนบัุ๊สนน๊ส่งเสร์ิมใหก้ำาลงัใจและ 

กำาลังงบุ๊ป้ร์ะมาณ ก่อใหเ้กิด์ควิามสามัคคีร์่วิมแร์งร์่วิมใจ 

คนทำางานอาสาสมคัร์ ไมมี่ใคร์จา้งวิาน  มีแตใ่จเทา่นั�นตร์าบุ๊ใด์ 

ที�เร์าเห็นคณ๊ค่าในตนเอง เร์าจะเห็นคณ๊ค่าในผู่อ่้�น อยากลก๊    

ขึ �นมาทำางานที�ก่อใหเ้กิด์ป้ร์ะโยชนต์่อผู่อ่้�นตามกำาลงัที�ตนเอง 

สามาร์ถึทำาได์ ้คร์ั�งหนึ�งทา่นทตูเคยฝัากโอวิาทไวิว้ิา่

 “การทุำางานอาสาสมัครกเ็ห้มอ่นการปิดีทุองห้ลัังพื่ระ แต้่

ห้ากมแีต้ค่นทุี�คดิีจะปิดีทุองห้น�าพื่ระ แลั�วัพื่ระทุา่นจะงาม 

ทุั�งองคไ์ดี�อยู่่างไร” 

 ทา้ยบุทคว้ามนี �ข้อัอัว้ยพัรใหทุ้กท่านรกัษีาสูขุ้ภาพั 

ร่างกายใหแ้ข้ง็แรง มจ่ีตุใจเบุก่บุาน ผู้า่นว้ก่ฤตุไว้รสัูโคว้ด่-19 

ไปดว้้ยกัน ข้อัใหเ้สูพัข่้าว้อัย่างมีสูตุ่ ตุรว้จสูอับุ รอับุคอับุ 

เฝ้า้ระว้งั แตุ่อัย่ากลวั้จนกลายเป็นคว้ามหว้าดระแว้งไม่กลา้ 

ใช้ช้้วี้ตุ่นะคะ... 

19      หน�า



 ป้้าท่ำางานเป็นผู้้�ช่่วยพยาบาล ในบริษััท่เอุกช่น 

ที่�เรยีกว่า Spitex บรษัิัท่นี �มีีประสบการณก์ารท่ำางานด้�านนี� 

มีากวา่ 30 ปี มีีสาขาท่ั�วสวิตเซอุรแ์ลนด้ ์ซ่�งพวกเราพนกังาน 

ซ่�งมีีท่ั�งพยาบาล ผู้้�ช่ว่ยพยาบาล คุนด้แ้ลท่ำาคุวามีสะอุาด้บ�าน  

รวมีท่ั�งพนกังานที่�ด้แ้ลเร่�อุงเอุกสารท่ั�งหลาย เหม่ีอุนบริษััท่  

ท่ั�ว ๆ ไป งานหลกัขอุงพนกังานด้�านสขุภาพอุย่างฉันัก็ คุ่อุ 

การ ไปด้แ้ลผู้้�สง้อุาย ุที่�ยงัไมีถ่ึง่เวลาไปอุย้บ่ �านพกัคุนช่รา หรอุ่ 

แมี�ถึ่งเวลาแล�ว แต่ยงัอุยากอุย้่บ�าน และยงัพอุท่ำาอุะไรเอุง 

ได้�บ�าง หรอุ่มีีลก้หลานอุย้ด่้ �วย และคุนที่�ต�อุงการใช่�ชี่วิตช่ว่ง

สดุ้ท่�ายในบ�านขอุงตวัเอุง รวมีท่ั�งคุนที่�ต�อุงพกัฟ่ื้�น     (หลงัผู้า่ตดั้ 

ฯลฯ) ด้้เหม่ีอุนงานแบบนี�ไมี่น่าจะเกิด้อุุบตัิเหตุ ได้�ใช่่ไหมี 

แต่การท่ำางานไมี่ว่าจะเล็กหร่อุใหญ่่ เหตุการณไ์มี่คุาด้คุิด้ 

เกิด้ข่ �นได้�เสมีอุ เม่ี�อุเกิด้เหตแุล�ว มีีหลายคุนหลายหนว่ยงาน 

เข�ามีาเกี�ยวข�อุงท่ำางานรว่มีกนั เพ่�อุบรรลผุู้ลที่�น่าพอุใจขอุง 

ทุ่กฝ่่าย เป็นอุย่างไร ป�าจะเล่าให�ฟัื้ง เม่ี�อุตอุนที่�ป�าเกิด้ 

อุบุตัเิหตขุ่ �นระหวา่งท่ำางาน

 เพราะอุบัติิเหตุิเกิด้ข่ �นได้�กับทุ่กอุาชี่พ ประเท่ศ 

สวิตเซอุรแ์ลนด้ ์ จ่งมีีกฎหมีายบงัคุบัให�ทุ่กคุนที่�ท่ ำางานใน 

สวิตแลนด้์ต�อุงท่ำาประกันอุุบัติ เหตุ โด้ยนายจ�างท่ำา 

ประกนัอุบุตัิเหต ุ และจ่ายเบี �ยประกนั เพ่�อุคุุ�มีคุรอุงลก้จ�าง 

ในกรณีเกิด้อุุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการท่ำางาน ส่วน 

ลก้จ�างจะถึ้กหกัจากเงินเด่้อุน สำาหรบัอุุบตัิเหตทีุ่�ไมี่ได้�เกิด้ 

จากท่ำางาน ล้กจ�างจะได้�รับการรักษัาและรับคุ่าช่ด้เช่ย 

เงินเด่้อุน สว่นบคุุคุลที่�ไมีไ่ด้�ท่ ำางานเป็นลก้จ�างประจำา ก็ได้�รบั 

คุวามีคุุ�มีคุรอุงด้�วย เพราะทุ่กคุนอุย้่ในระบบการประกัน 

สวสัด้ิการผู้้�สง้อุาย ุ และเด้ก็กำาพร�า เป็นเสาที่� 1 ขอุงระบบ 

ประกันสัังคมในสัวิติเซอรแ์ลนด ์ ( AHV: Altes- und 

Hinterlassenenversicherung) บคุุคุลเหลา่นี �คุ่อุ 

1.   คนที่่�ที่ำ�ง�นเป็็นแม่่บ้�้น หรือืพ่อ่บ้�้น (Heimarbeiterinn-

nnenn unnd Heimarbeiter)

2.   นกัเรืย่นฝึึกง�น นกัเรืย่นที่ดลองง�น (Lehrlinnge, Prakt-

tiktanntinnnnenn unnd Prakttiktanntenn)

3.   จิิตอ�ส� ที่่�ที่ำ�ง�นใหอ้งคก์รืต�่ง ๆ  (Volonntärinnnnenn unnd 

Volonntäre)

 20     หน�า

อุบัติิเหตุิอุบัติิเหตุิ ครั�งเดยีว 

 เกี�ยวก้อยกันมา

 หลายหน่วยงาน      โดย ป้าแมรี�

4.   สูมาช้ก่ครอับุครวั้ ที�ทำางานใหก้บัุกจ่การข้อังครอับุครวั้ โดยได ้

รบัุเงน่เดอ้ันและจ่ายเบุี �ยประกนัสูว้สัูดก่ารผูู้สูู้งอัายุ

5.   ผูู้เ้กษีียณอัาย ุที�ตุอ่ัอัายกุารทำางาน

6.   คนที�ไปเรยีน ดูงานในหนว่้ยงาน (Personen, die in Lehr- oder 

Invalidenwerkstätten tätig sind)

7.   คนที�ไปดู และลอังฝึ้กทำางานในบุรษั่ีท หรอ้ักจ่การใด กจ่การหนึ�ง 

เพั้�อัดูว้า่ตุนเอังจะเลอ้ักเรยีนเพั้�อัประกอับุอัาช้พีันี �หรอ้ัไม ่(Schnupp-

pperlehrlinge)

8.   ผูู้ท้ี�อัยูใ่นช้ว่้งทดลอังงาน (Personen, die zur Abklärung der 

Berufswahl bei einem Arbeitgeber tätig sind) 

9.  ผูู้ว้้่างงาน ตุามข้อ้ักำาหนดข้อังพัระราช้บุญัญัตุ่ประกันการ       

ว้่างงาน 25 ม่. ย 1982 (AVIG) หร้อัผูู้ท้ี�ไดร้บัุค่าช้ดเช้ยภายใตุ ้      

มาตุรา 29 AVIG (ผูู้ว้้า่งงาน)

 ควิามค๊้มคร์องเร์ิ�มตั�งแต่วิันแร์กของการ์ทำางาน และ 

ตอ่เน่�องอีก 30 วินั หลงัการ์ทำางานวินัสด๊์ทา้ย 

(ทุี�มา Merkblatt Obligatorische Unfallversicherung UVG, 

Stand am 1. Januar 2019)

 บุ๊ร์ิษัีทที�ป้้าทำางาน มีร์ะบุ๊บุ๊การ์จัด์เวิร์ใหค้นทำางานไป้ 

ทำางานกบัุ๊บุ๊ค๊คลเด์มิ ๆ   ซึ�งทำาใหเ้ร์าตา่งรู์จ้กักนั ค่อ เร์ารู์ว้ิา่คนที�ไป้ด์แูล 

นั�นเป็้นอยา่งไร์ ทั�งควิามยากงา่ยในการ์ด์แูล และตอ้งทำาอะไร์บุ๊า้ง 

และตัวิเขาเองก็รู์จ้ักเร์า ควิามไวิเ้น่ �อเช่�อใจย่อมมีมากกวิ่าคนที� 

เป้ลี�ยนหนา้มาอยู่เร์่�อย ๆ  แมว้ิ่าเร์าจะรู์ว้ิ่าตอ้งทำาอะไร์ ยากง่าย 

แคไ่หน แตค่วิามเป้ลี�ยนแป้ลงก็เกิด์ขึ �นได์ต้ลอด์เวิลา 

 ในวินัเกิด์เหต ๊ป้า้ทำางานด์แูลผู่ส้งูวิยั มาแลว้ิ 2 คน คนนี� 

เป็้นร์ายที�สาม และร์ายสด๊์ทา้ยของวินั  เป็้นคณ๊ยายอาย ๊86 ปี้ ตวัิสงู 

ใหญ่ิ เป็้นโร์คพื่าร์กิ์นสนั งานของป้า้ ค่อ เช็ด์ตวัิ เป้ลี�ยนผ่า้ออ้ม และ 

เส่ �อผ่า้ แลว้ิพื่านั�งร์ถึเข็น ไป้หอ้งอาหาร์ แลว้ิเตร์ียมกาแฟ และ 

ขนมใหค้ณ๊ยาย ใชเ้วิลา 1 ชั�วิโมงในการ์ทำางาน 

 คณ๊ยาย อยูก่บัุ๊ลกูชายป้กติ หลงัอาหาร์เชา้ลกูชายจะพื่า 

คณ๊ยายมานั�งร์อที�โซฟาในหอ้งโถึง พื่อฉันไป้ถึึง หลงัจากทกัทาย 

ถึามสาร์ทก๊ขส์ข๊ด์บิุ๊กนัแลว้ิ ก็จะเตร์ยีมของใชใ้หพ้ื่ร์อ้มแลว้ิก็เร์ิ�มด์ว้ิย 

ทำาควิามสะอาด์ทก๊สว่ินบุ๊นใบุ๊หนา้เช็ด์ตวัิสว่ินบุ๊น ทาคร์มี ใสเ่ส่ �อผ่า้ 

เฉพื่าะส่วินบุ๊น แลว้ิก็พื่าล๊กย่นแลว้ิเด์ินอีกนิด์เพ่ื่�อนั� งและนอน 

บุ๊นเตียง ใหเ้ร์าทำาควิามสะอาด์ส่วินล่าง และใส่ผ่า้ออ้ม กางเกง



ถึง๊น่อง ถึง๊เทา้ แลว้ิพื่าลก๊นั�งบุ๊นเตียงสกัพื่กั เพ่ื่�อป้ร์บัุ๊ 

สมด์ล๊ร์า่งกาย แลว้ิพื่าย่น ซึ�งป้า้ตอ้งป้ร์ะคองคณ๊ยายไวิ ้

ตลอด์เวิลา แบุ๊บุ๊สวิมกอด์ พื่าเด์ินสองสามกา้วิแลว้ิ 

หม๊นตัวิ มานั�งร์ถึเข็น และเข็นมาในหอ้งอาหาร์เพ่ื่�อ     

ด่์�มกาแฟและขนม นี�ค่อเป็้นป้กต ิทก๊คร์ั�งที�ไป้ด์แูลคณ๊ยาย

 แต่วนันั�น ปัญ่หาเกิด้ข่ �นตอุนที่�ย�ายจากเตียง 

มีานั�งรถึเข็น พาคุณุยายลกุนั�งข�างเตียง และลกุย่นพาเด้นิ 

ได้�สอุงสามีเก�า แตพ่อุจะหมีนุตวั เพ่�อุหนัหลงัให�รถึเข็น 

แล�วจะนั� ง คุุณยายก�าวขาไมี่อุอุกย่กยัก ๆ  เราก็ 

ประคุอุงไว�เต็มีที่�  แล�วคุุณยายท่ำาท่่าจะล�มีป�าต�อุง 

ประคุอุงไว�แล�ว คุอุ่ย ๆ  ปลอุ่ยให�ลงพ่ �นแบบนุม่ีนวลที่�สดุ้ 

แต่ด้�วยคุวามีที่�คุุณยายตัวใหญ่่กว่า 

ป�ามีาก ช่่วงลงสดุ้ท่�ายคุ่อุลงเร็วแล�ว 

ป�าก็คุงจะล่มีด้่งขาอุอุกคุณุยายจ่ง 

นั�งท่บัขาและเท่�าพลกิ     พอุด้ง่ขา 

อุอุกมีาร้ �ส่ก เ จ็บมีากแต่ยัง 

มีีแรงเด้ินกระต่ายขาเดี้ยว 

ไปเรียกล้กช่ายคุุณยายที่� อุย้ ่

ช่ั�นลา่ง  ข่ �นมีาช่่วยกนัพยงุคุณุยาย 

ลุกข่ �นนั� ง รถึเข็นแบบสุด้กำาลังพอุ            

คุุณยายปลอุด้ภัยดี้นั� ง ด่้�มีกาแฟื้และ           

กินขนมีได้�แล�วก็ถึ่งเวลาด้้แลปฐมีพยาบาลตัวเอุง  

ป�าโท่รศพัท่แ์จ�งพยาบาลหวัหน�า แล�วพยาบาลก็มีาถึ่ง 

ที่�เกิด้เหตุในเวลาไมี่นาน ด้้อุาการ คุุณยายว่าไมี่มีี 

บาด้เจบ็เสยีหาย ก็พาป�ามีาสง่โรงพยาบาลที่�ห�อุงฉักุเฉิัน 

 ที่�ห�อุงฉัุกเฉิันเจ�าหน�าที่� ก็จะถึามีหาบัตร  

ประกัน สุขภาพ (เราต�อุงพกติด้ตัวไว�ตลอุด้) หมีอุ 

ประจำาตวัช่่�อุอุะไร (คุวรต�อุงร้ �) เจ�าหน�าที่�ต�อุงรายงาน 

หมีอุประจำาตวั ซ่�งเกี�ยวข�อุงกับบริษััท่ประกัน รวมีท่ั�ง 

เกิด้เหตุที่�ไหน อุย่างไร ถึ�าอุุบัติเหตุเกิด้ระหว่างการ 

ท่ำางาน  ใบเรยีกเก็บเงินคุา่รกัษัาพยาบาล ก็จะถึก้สง่ไป

ที่�บริษััท่ประกันสุขภาพที่�บริษััท่ ท่ำาไว�ให�พนักงาน 

ท่กุคุนอีุกที่ 

 ณ ห�อุงฉักุเฉิัน ป�าได้�รบัการตรวจเอุก็ซเรย ์และ 

พบว่า กระด้้กเท่�าขวาส่วนกลางระหว่างนิ �วก�อุยกับ  

ตาตุม่ีหกั การรกัษัาคุ่อุให�ยาแก�ปวด้ แก�อุกัเสบ ลด้บวมี 

และใส่รอุงเท่�าพิเศษั พร�อุมีไมี�คุ ำ�ายันกลับมีา และ 

ใบรบัรอุงแพท่ย ์ ให�หยดุ้งานในระยะแรกนี� 3 อุาทิ่ตย ์

และหลงัการรกัษัาแบบธรรมีช่าตินี � 1 อุาทิ่ตย ์ ไปพบ 

แพท่ยอี์ุกคุรั�งเพ่�อุ เอุ็กซเรย ์ และให�การรกัษัาขั�นต่อุไป 

โช่คุดี้ที่�วนันั�น พยาบาลที่�พาป�ามีาโรงพยาบาลติด้ต่อุ 

แจ�งหัวหน�าหน่วย เอุาใบรับรอุงแพท่ย์ไปให�ที่�ศ้นย ์   

โด้ยที่�ป�าไมีต่�อุงท่ำาอุะไรเอุงเลย ซ่�งปกตเิม่ี�อุเกิด้เหตตุ�อุง 

แจ�งหน่วยที่�รับผิู้ด้ช่อุบเร็วที่�สุด้ เพราะเขาต�อุงหา 

คุนท่ำางานแท่น และสง่ใบรบัรอุงแพท่ยภ์ายในสามีวนั หลงัจากเกิด้เหต ุ 

ส อุ ง วัน  ป� า ก็ ไ ด้�รับ จ ด้ ห มี า ย  แ ล ะ เ อุ ก ส า ร จ า ก ฝ่่ า ย บุคุ คุ ล 

ให�กรอุกรายละเอุียด้แล�วส่งกลับไป เพ่�อุเจ�าหน�าที่� ฝ่่ายบุคุคุลจะ 

ได้�ส่งไปให�บริษััท่ประกัน เพราะระหว่างที่�ป�าท่ำางานไมี่ได้� ป�าก็จะ 

ได้�รบัคุ่าจ�างด้�วย อีุกสอุงสามีวนัต่อุมีา ป้าก็ได้รับเอกสัารจาก  

บริษััทประกันอุบตัิเิหตุิดงันี�

•   เอุกสารการเกิด้อุบุตัเิหต ุซ่�งอุอุกมีาจากบรษัิัท่ประกนั (die Schadenm-

meldunmg UVG) ในนี�จะมีีบอุกไว�หมีด้ ว่าใคุรเป็นนายจ�างใคุร คุ่อุ 

ล้กจ�า ง ที่� เ กิด้อุุบัติ เหตุ  ท่ำา งานมีาตั� ง แต่ เ ม่ี� อุ ไหร ่

ต ำาแหน่งอุะไร ท่ำางานกี� เปอุร์เซ็นต์ รายละเอีุยด้ 

เกี�ยวกบัอุบุตัเิหต ุฯลฯ

•  ใบรบัรอุงแพท่ย ์(das Arztzeunmis) ให�ป�า 

นำาไปให�แพท่ย์ผู้้�ท่ ำาการรักษัากรอุก 

รายละเอีุยด้ แล�วแพท่ยจ์ะเป็นคุนส่ง        

เอุกสารนี �กลบัไปที่�บรษัิัท่ประกนัเอุง 

•  เอุกสารการซ่ �อุยา (Apothekerscheinm 

UVG) เม่ี�อุมีียาในการรกัษัาก็นำาเอุกสารแผู้่นนี � 

ไปให�ร �านขายยา เขาจะจดั้ยาให�ตามีใบสั�งแพท่ย ์ 

และร�านขายยาจะเก็บเอุกสารนี �ไว� แล�วเขาจะส่ง 

ใบเก็บเงิน   คุา่ยาไปที่�บรษัิัท่ประกนัโด้ยตรงเราไมีต่�อุงจา่ย 

•  อีุกใบ คุ่อุ การไปรกัษัาเกี�ยวกบัอุบุตัิเหตใุนคุรั�งนี � (Unmfallsscheinm 

UVG) ให�ป�าเก็บไว� เม่ี�อุใด้ที่�เราไปรบัการรกัษัาก็ต�อุงให�แพท่ย ์ หร่อุ         

นกักายภาพ ฯลฯ ลงวนัที่�ไว� แล�วป�าก็ถ่ึายร้ปส่งอีุเมีลไปให�เจ�าหน�าที่�     

ขอุงบรษัิัท่ประกนั ที่�เป็นคุนด้แ้ลเร่�อุงนี � 

 หลงัจากการรกัษัาด้�วยรอุงเท่�าพิเศษัผู้่านไป 1 อุาทิ่ตย ์ ป�า        

ก็ไปหาหมีอุตามีนัด้ เพ่�อุเอุ็กซเรยซ์ ำ�า ผู้ลปรากฏว่ากระด้้กยังอุย้่ใน 

ลกัษัณะเด้ิมี ไมี่เคุล่�อุน จ่งไมี่ต�อุงผู้่าตดั้ และให�ใส่รอุงเท่�าพิเศษัคุ้่นี � 

ตอุ่ไปอีุก 5 อุาทิ่ตย ์และได้�ใบรบัรอุงแพท่ย ์ให�หยดุ้งานโด้ยได้�เงินตามี 

เปอุรเ์ซน็ตที์่�ป�าท่ำางาน และคุา่รกัษัาพยาบาลท่ั�งหมีด้ บรษัิัท่ประกนัจา่ย

 จากที่�เล่ามีาท่ั�งหมีด้ จะเห็นได้�ว่าถึ่งแมี�เราไมี่ได้�ประมีาท่ใน 

การท่ำางาน แต่เหตุการณ์ไมี่คุาด้ฝั่นก็เกิด้ข่ �นได้�ที่�ส ำาคุัญ่ คุ่อุ เม่ี�อุ 

เกิด้ข่ �นแล�ว เราคุวรต�อุงร้ �วา่เราจะต�อุงท่ำาอุะไรตอุ่ไป และคุงจะเหน็ด้�วย

กบัป�าที่�ว่าแคุ่อุบุตัิเหตคุุรั�งเดี้ยว ท่ำาเอุาใคุรหลายคุน หลายหน่วยงาน 

มีาท่ำางานรว่มีกนัเพ่�อุเรา สิ�งส ำาคุญั่ที่�ป�าเห็น คุ่อุ ท่กุคุน ท่กุหน่วยงาน 

เขาท่ำางานกนัรวด้เรว็ดี้จรงิ ๆ  นี�ละมีงัที่�เรยีกวา่ ม่ีอุอุาชี่พด้�านคุวามีรว่มีม่ีอุ 

ประสานกนัท่ำางาน ถึง่แมี�จะประสานงานกนัดี้ รวด้เรว็ท่นัใจขนาด้ไหน 

ก็ขอุอุยา่ให�อุบุตัเิหตใุด้ ๆ เกิด้ข่ �นกบัป�า และใคุร ๆ อีุกเลย นะคุะ ...
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( ตอนจบ )

สัันทนากัาร่

แบบปร่ะหยัด้
 โดียู่  แก�วักัลัยู่า

 

 ต้อ่เน่�องจากร์วิงขา้วิฉบุ๊บัุ๊ที�แลว้ิ ( ธิ์นัวิาคม 2019 ) จะ

มาเล่าป้ร์ะสบุ๊การ์ณ์จากการ์ได์้ร์ับุ๊ควิามช่วิยเหล่อด์้าน 

สนัทนาการ์แบุ๊บุ๊ป้ร์ะหยดั์ตอนจบุ๊กนัคะ่

          ควิามเด์ิมโด์ยย่อจากตอนที�แลว้ิ ด์ิฉันเป็้นค๊ณแม ่

เลี �ยงเดี์�ยวิของลูกสองคน ได์ร้์บัุ๊การ์ช่วิยเหล่อจากหน่วิยงาน 

แห่งหนึ�งใหไ้ป้พื่ักผ่่อนเป็้นเวิลา 1 สัป้ด์าห ์ ในช่วิงปิ้ด์เทอม        

ช่วิงฤด์ูใบุ๊ไม้ร์่วิง ของลูกที�บุ๊้านพื่ักต่างอากาศที�มีช่�อเสียง 

แหง่หนึ�งในสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์

   ร์วิมค่าเดิ์นทางโด์ยขนส่งมวิลชนทั�งไป้และกลับุ๊ 

คา่ที�พื่กั คา่ทำาควิามสะอาด์ คา่ทำากิจกร์ร์มตา่ง ๆ ภู่ายในที�พื่กั 

ค่าตั�วิเด์ินทางในสถึานที� ท่องเที�ยวิ โด์ยเสียค่าใชจ้่ายเพีื่ยง            

1 ใน 5 ของร์าคาป้กต ิ
  

 หลงัจากไป้พื่กัผ่อ่นอยา่งมีควิามสข๊ สนก๊ สะด์วิก และ 

สบุ๊ายคร์บุ๊ทั�งใจกายตามป้ร์ะสาแมล่กู จากนั�นสองสปั้ด์าหต์อ่มา 

ด์ิฉันได์ร้์ับุ๊ วิาร์สาร์เล่มใหม่ส่งมาให้ที�บุ๊า้น แนะนำาสถึานที�             

ท่องเที�ยวิและบุ๊า้นพื่ักตากอากาศในช่วิงฤด์ูหนาวิที�ผ่่านมา 

ในวิาร์สาร์เล่มนี �มีสถึานที�  และที�พื่ักที�สวิยงามมากมาย 

มานำาเสนอ ด์้วิยวิ่าแม่เลัี�ยู่งเดีี�ยู่วั  ร์ายได์้มีจำากัด์ ต้อง 

บุ๊ร์หิาร์เงิน คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ร์วิมทั�งเวิลาด์ว้ิยตนเอง ได์แ้ตเ่ปิ้ด์ ด์ู

และอา่นวิาร์สาร์ฉบุ๊บัุ๊นี �แบุ๊บุ๊ใชจิ้นตนาการ์วิา่สกัวินัคงได์ไ้ป้เที�ยวิ 

พื่กัผ่อ่นในชว่ิงฤด์หูนาวิ  แตปี่้นี �ไมไ่ด์ไ้ป้เพื่ร์าะมี ร์ายจา่ยมากมาย 

จะไป้สนัทนาการ์บุ๊อ่ย ๆ  ทก๊ชว่ิงฤด์กูาลนั�น ไมไ่ด์เ้หม่อนแตก่่อน 

ถึงึแมจ้ะเป็้นคนที�ชอบุ๊การ์เด์นิทางทอ่งเที�ยวิมากที�สด๊์ เร์่�องด่์�มกิน 

ร์อ้งร์ ำา บุ๊นัเทิง หร์อ่งานร์่�นเร์งิไมมี่ จงึมาเอาดี์ด์า้นการ์ทอ่งเที�ยวิ 

ใหเ้กิด์ควิามส๊ขทางกายและใจ พื่อเปิ้ด์อ่านไป้เร์่�อย ๆ เจอ 

แผ่่นพื่ับุ๊ใบุ๊นึงแนบุ๊มาด์้วิยกับุ๊วิาร์สาร์ กล่าวิทักทายเป็้นช่�อ          

นามสก๊ลของด์ิฉันอย่างตั�งใจอ่านและแป้ลใจควิามได์้วิ่า             

ขอเร์ียนเชิญิบุ๊ร์จิาคใหก้บัุ๊หน่วิยงานช่วิยเหล่อด์า้นสนัทนาการ์ 

ตามกำาลงั หร์อ่ตามศร์ทัธิ์าเพ่ื่�อชว่ิยเหล่อคร์อบุ๊คร์วัิอ่�น ๆ  
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ได์มี้โอกาสทอ่งเที�ยวิ แบุ๊บุ๊ที�ด์ฉินัได์ร้์บัุ๊ มีเอกสาร์แนบุ๊ใบุ๊บุ๊ร์จิาค 

ใหม้าพื่ร์อ้มด์ว้ิย ด์ฉินัมีควิามยินดี์อยา่งยิ�งที�จะบุ๊ร์จิาค แมก้ำาลงั 

เงินจะนอ้ยแตไ่ด์ส้ง่ตอ่ควิามสข๊ก็ดี์ใจเหม่อนนำ�าเพีื่ยงหนึ�งหยด์ 

ร์วิมกนัเป็้นหม่�นเป็้นแสนหยด์กลายเป็้นมหาธิ์าร์าได์อ้ยา่งนั�น 

         ป้ร์ะมาณ 1-2 สปั้ด์าหต์อ่มา เร์่�องที�ด์เูหม่อนธิ์ร์ร์มด์า           

แต่เป็้นควิามมหัศจร์ร์ย์ก็เกิด์ขึ �น ด์ิฉันได์้ร์ับุ๊จด์หมายจาก 

หนว่ิยงานนี� สง่มาใหม้องด์ภูู่ายนอกเหม่อนการ์ด์์อวิยพื่ร์ เพื่ร์าะ 

ใกลช้ว่ิงวินัคร์สิตม์าสและปี้ใหม ่จงึไมไ่ด์เ้ปิ้ด์ออกด์ใูนทนัที ทิ �งไวิ ้

จนขา้มวินัขา้มค่นมาเปิ้ด์ออกด์ ู ตอนกำาลงัพื่กัผ่่อนในช่วิงคำ�า 

อีกหลายวิันผ่่านมา ให้�ทุายู่ค่ะวิ่าการ์ด์์อะไร์อยู่ในซอง 

ร์อ้ยทั�งร์อ้ย ซึ�งร์วิมถึึงตวัิด์ิฉันด์ว้ิยตอบุ๊วิ่า การด์ีอวัยู่พื่ร 

ถึกูคะ่ 

 แต่เป็้นการ์ด์์อวิยพื่ร์  ด์ว้ิยบุ๊ัตร์กำานัลเงินสด์จาก              

ห้างใหญ่ิแห่งหนึ�งในสวิิตเซอร์์แลนด์์จำานวิน 4 ใบุ๊ ร์วิม       

ทั�งหมด์ มีมลูค่าเท่ากับุ๊เงินที�ด์ิฉันได์จ้่ายไป้ในการ์ท่องเที�ยวิ       

พื่ักผ่่อนในช่วิงฤด์ูใบุ๊ไมร้์่วิงที�ผ่่านมาพื่อดี์ เท่ากับุ๊ด์ิฉันและ           

ลูก ๆ ได์ท้่องเที�ยวิแบุ๊บุ๊ ฟร์ี ๆ โด์ยได์ห้น่วิยงานช่วิยเหล่อ 

ของขวิญัิอนัลำ�าคา่ป้ร์ะเมิน ร์าคาไมไ่ด์ ้ ค่อนำ�าใจและจิตใจอนัดี์

งามจากหน่วิยงาน และบุ๊๊คคลต่าง ๆ  ที�ใหค้วิามช่วิยเหล่อ 

ทั�งทางตร์งและทางออ้ม ด์ิฉันเช่�อคำากล่าวิที�วิ่า  “ยู่ิ�งให้� 

ยู่ิ�งไดี� “  เป็้นควิามจร์งิ 

...ข้อัข้อับุพัระคณุ ทกุ ๆ บุคุคล ทกุ ๆ  หนว่้ยงาน 

มายงั ณ โอักาสูนี �คะ่
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ธิ์าตุ้ ทุั�ง 5ธิ์าตุ้ ทุั�ง 5  
กับ่กับ่      วัถิืเีพื่่�อชีวัติ้ทุี�สมดุีลัวัถิืเีพื่่�อชีวัติ้ทุี�สมดุีลั  

ต้อน ธิ์าตุ้เจ�าเร่อนต้อน ธิ์าตุ้เจ�าเร่อน
โดียู่ คนปรุงชา                                          

                                                                   

 ในฉบุ๊บัุ๊ที�แลว้ิ กลา่วิถึงึธิ์าตท๊ั�ง 5 ที�ป้ร์ะกอบุ๊เป็้นร์า่งกาย 

ของเร์า โด์ยมีตร์โีทษี ทำางานป้ร์ะสานกนัในทก๊ ๆ  สว่ิน ทก๊ร์ะบุ๊บุ๊ของ 

ร์่างกายเพ่ื่�อใหเ้ร์าด์ำาร์งชีวิิต และทำากิจกร์ร์มต่างๆ ได์แ้ต่การ์ 

จะทำาใหธ้ิ์าต๊ทั�ง 5 สมด์๊ล เร์าจึงควิร์รู์จ้ัก ธิ์าต๊เจา้เร์่อนของตน 

อนัเป็้นป้ร์ะโยชนใ์นการ์ด์แูลสข๊ภู่าพื่ เพื่ร์าะจะได์ป้้ร์บัุ๊เป้ลี�ยนอาหาร์ 

และการ์ด์ำาร์งชีวิิตใหส้อด์คลอ้งกบัุ๊ธิ์ร์ร์มชาติภู่ายนอก

 การ์กำาหนด์ธิ์าตเ๊จา้เร์่อน ตามหลกัการ์แพื่ทยแ์ผ่นไทย 

ได์ใ้ชต้ามป้ฎิทินไทย โด์ยใชเ้ด่์อนเมษีายน เป็้นเด่์อนแร์กของปี้

 วัาโยู่- คนทุี�เกิดีธิ์าตุ้ลัม ค่อ คนทุี�เกิดีเดี่อน เมษายู่น, 

พื่ฤษภาคม, มถุิืนายู่น

ลัักษณะ คนที�เกิด์ธิ์าตล๊ม จะมีรู์ป้ร์า่งโป้ร์ง่ ผ่อมบุ๊าง ไมส่งูไมเ่ตี �ย 

ร์มิฝีัป้ากอิ�ม  ขอ้กร์ะด์กูลั�นเวิลาเคล่�อนไหวิ เป็้นคนออ่นไหวิเป้ลี�ยน 

แป้ลงเสมอ เหม่อนลมเพื่ลมพื่ดั์ ผิ่วิแหง้งา่ย ผ่มคอ่นขา้งแหง้

นิสัยู่ ชอบุ๊ควิามสะด์วิกสบุ๊าย ช่างพื่ดู์ ฉลาด์  มีไหวิพื่ร์บิุ๊ ร์า่เร์งิ 

มีเสน่หง์ด์งาม  สข๊ม๊เย่อกเย็น เร์ียนรู์เ้ร์็วิแต่ก็ล่มเร์ว็ิ ป้ร์บัุ๊ตวัิง่าย 

มีเสน่หท์างเพื่ศ อยู่ไม่ส๊ข ช่างคิด์ช่างจิตนาการ์ติด์จะเพื่้อฝััน 

เขา้กบัุ๊คนงา่ย

ธิ์รรมชาต้ิข้องคนเกิดีธิ์าตุ้ลัม ร์่างกายและจิตใจบุ๊อบุ๊บุ๊าง 

เจ็บุ๊ป่้วิยง่าย ม่อเทา้เย็น ไม่ชอบุ๊อากาศเย็น เม่�อไร์ที�คนธิ์าต๊ลม 

ขาด์สมด์๊ล ก็จะเป็้นคน โมโหง่าย อาร์มณ์ไม่มั�นคง บุ๊่อยคร์ั�ง 

เกิด์ควิามเคร์ยีด์ อด์นอน การ์เสียสมด์ล๊เน่�องจากการ์ร์บัุ๊ป้ร์ะทาน 

ของเย็น ด์ิบุ๊ อาหาร์ร์สขม ฝัาด์ มัน หร์่อ เผ่็ด์มากเกินไป้ 

ก็จะแสด์งออกมาเป็้นควิามเจ็บุ๊ป่้วิย เช่น ท้องผู่ก ท้องเฟ้อ 

อาหาร์ไมย่อ่ย  ออ่นหลา้ นอนไมห่ลบัุ๊ ป้วิด์กร์ะด์กูป้วิด์ขอ้ เป็้นตน้

 อาห้ารทุี�ควัรรับ่ประทุาน  คอ่ เผู้็ดีร�อน

ผัู้ก, ผู้ลัไม�  ขิง ขา่ ตะใคร์ ้กร์ะชาย พื่ร์กิไทย ขมิ �นชนั พื่ร์กิ 

สะร์ะ เหน่  ผ่ัก ชีลาวิ  ยี� หล่า  กานพื่ลู  ล ำา ไย  มะม่ วิง            

อาห้าร แกง  ตม้ขา่ไก่ ตม้ยำา นำ�าพื่ร์กิ        

อาห้ารว่ัาง   บุ๊วัิลอยนำ�าขิง เตา้ทงึ ถึั�วิเขียวิ      

เคร่�องดี่�ม  นำ�าขิง นำ�าตะไคร์้ ข่า ชามินท์ ชาใบุ๊หม่อน 

ชาด์ำาผ่สมเคร์่�องเทศ

อาโป- คนทุี�เกดิีธิ์าตุ้นำ�าคอ่ เดีอ่น กรกฎาคม, สิงห้าคม, 

กันยู่ายู่น

ลัักษณะ   คนที�เกิด์ธิ์าตน๊ำ�าจะมีรู์ป้ร์า่งสมบุ๊รู์ณผิ์่วิพื่ร์ร์ณสด์ใส 

เตง่ตงึ ทา่ทางเด์นิที�มั�นคงแตเ่ช่�องช ้าคิด์ชา้    

นิสัยู่ เป็้นคนร์ักสงบุ๊ เย่อกเย็น ช่างเจร์จา และเจ้าชู ้

เ ม่� อธิ์าต๊เจ้า เร์่อนสมด์๊ล จะมีควิามทร์งจำา ที� ดี์ ร์่างกาย 

ทนตอ่ควิามเยน็ ร์อ้นได์ดี้์  ใจกวิา้งมีเหตผ๊่ลและสูชี้วิิต แตเ่ม่�อไร์

ที�เสียสมด์ล๊ร์อ่ไม่สมด์ล๊ ก็จะกลายเป็้นคนเฉ่�อยชา เกียจคร์า้น 

ตดั์สินใจชา้ ไม่ค่อยเด์็ด์ขาด์ อาร์มณเ์สียง่ายตอ้งร์ะวิงัภู่าวิะ 

ซมึเศร์า้ ขาด์ควิามมั�นใจ  ใจออ่น และสภู่าวิะของร์า่งกายที�เด์มิ 

มีรู์ป้ร์่างอิ�มเอิม เม่�อไร์ที�ไม่สมด์๊ลก็จะอว้ิน นำ�าหนกัเพิื่�ม และ 

มีโอกาสเป็้นเบุ๊าหวิานได์ง้่าย ด์งันั�นคนธิ์าต๊นี �จะตอ้งควิบุ๊คม๊  

อาหาร์ และหลีกเลี�ยงอาหาร์ที�มี ไขมนั มีร์สหวิาน ไมค่วิร์ทาน 

อาหาร์หลงัพื่ร์ะอาทิตยต์ก 

 ควัรรับ่ประทุานรสเปรี�ยู่วัแลัะข้ม

คนธิ์าตน๊ำ�าจะมีคณ๊สมบุ๊ตัิที�หนกักวิา่ธิ์าตอ่๊�นจงึตอ้งการ์อาหาร์ที� 

เบุ๊า เพ่ื่�อจะไมเ่พิื่�มมวิลสาร์ใหร้์า่งกายมากนกั

ผู้ลัไม� มะนาวิ สม้ สัป้ร์ด์ มะเข่อเทศ ผ่ลไมจ้ ำาพื่วิกเบุ๊อร์ี� 

แอป้เปิ้ล มะมว่ิงเป้ร์ี �ยวิ       

อาห้าร  ผ่ักจำาพื่วิกมะร์ะ มะขาม สะเด์า ยอด์ผ่ักที�มีร์สขม 

แกงออ่ม แกงสม้     

เคร่�องดี่�ม  นำ�ามะนาวิ นำ�าใบุ๊บุ๊วัิบุ๊ก นำ�าสปั้ร์ด์ นำ�ากร์ะ้จี�ยบุ๊

ปถืวัธีิ์าตุ้ -  คนทุี�เกดิีธิ์าตุ้ดีนิ คอ่ เกดิีเดีอ่น ตุ้ลัาคม 

พื่ฤศจกิายู่น ธัิ์นวัาคม

ลัักษณะ   คนธิ์าตด๊์นิ รู์ป้ร์า่งสงูใหญ่ิ กร์ะด์กูใหญ่ิ เสยีงด์งัฟังชดั์ 

และหนกัแน่น ใบุ๊หนา้กลมร์ ี หนา้ผ่ากกวิา้ง สข๊ภู่าพื่กาย และ     

จิตใจที�สมด์๊ลก็จะเป็้นคนที�ฉลาด์หลักแหลม มีควิามส๊ข๊ม 

ร์อบุ๊คอบุ๊ จิตใจหนกัแนน่ กร์ะต่อร์อ่ร์น้ มีควิามอด์ทนสงู

 เม่�อไร์ที�ร์า่งกายเสียสมด์ล๊ จะกลายเป็้นคนโกร์ธิ์ง่าย 

อาร์มณร๊์์นแร์ง ด่์ �อร์ั�นและขี �ใจนอ้ย มีควิามขดั์แยง้ในตวัิเอง



ควัรรับ่ประทุานรส ฝ่าดี ห้วัาน มัน  เคม็  

เน่�องจากคนที�มีธิ์าตเ๊จา้เร์่อนเป็้นธิ์าตด๊์ิน มกัจะไม่ค่อยเจ็บุ๊ป่้วิย       

เพื่ร์าะธิ์าตด๊์นิเป็้นที�ตั�งของกองธิ์าต๊

ผัู้กแลัะผู้ลัไม�   ฟักทอง ฝัร์ั�ง  มงัคด๊์ เผ่่อก ถึั�วิตา่งๆ  ผ่กัโขม บุ๊วิม 

ผ่ลอโวิคาโด์           

อาห้าร     ผ่ดั์ผ่กันำ�ามนังา แกงป่้า   ด์อกขจร์ทอด์ไข ่ ผ่ดั์พื่ร์กิหยวิก        

เคร่�องดี่�ม  นำ�าลกูเด่์อย  นำ�ามะพื่ร์า้วิ  นำ�ามะตมู นำ�าสม้  ชาด์ำา ชาแด์ง  

เต้โช- คนเกิดีธิ์าตุ้ไฟ ค่อเดี่อน  มกราคม  กุมภาพื่ันธิ์ ์ 

มนีาคม

ลัักษณะ  เป็้นคนมีไฟในตัวิ ใจร์อ้น เด์็ด์ขาด์ รู์ป้ร์่างตามธิ์าต ๊        

เจ้าเร์่อน กร์ะด์ูกข้อใหญ่ิ ใบุ๊หน้าสี� เหลี�ยม ผิ่วิพื่ร์ร์ณหยาบุ๊ 

ทนควิามร์อ้นไมค่อ่ยได์ ้

 คนธิ์าต๊เจ้าเร์่อนธิ์าต๊ไฟสมด์๊ล  จะเป็้นคนมีเหต๊ผ่ล 

คลอ่งแคลว่ิ  ไมเ่หน็แก่ตวัิ  จิตใจมีเมตตา  ชอบุ๊ควิามสมบุ๊รู์ณแ์บุ๊บุ๊ 

มีควิามสามาร์ถึร์อบุ๊ด์้าน มั�นใจในตัวิแองสูง เป็้นคนอบุ๊อ๊่นมี            

พื่ร์พิื่เศษีด์้านธิ์ร์ร์มะ จึงควิร์เจร์ิญิภู่าวินาให้บุ๊่อย แผ่่เมตตา 

เพ่ื่�อใหจิ้ตใจสงบุ๊

 ถึ้าธิ์าต๊เจ้าเร์่อนธิ์าต๊ไฟเสียสมด์๊ล  จะกลายเป็้นคน 

อ่อนไหวิ  ขาด์ควิามมั�นใจ เขา้ใจยาก เคร์ง่เคร์ียด์  หงด๊์หงิด์ง่าย 

ขี �ร์ ำาคาญิ จึงมกั จะเกิด์ภู่าวิะกร์ด์มากในร์่างกาย และกร์ะเพื่าะ 

บุ๊างคร์าก็รู์ส้ึกร์อ้นในกร์ะเพื่าะ เพื่ร์าะควิามเคร์ียด์ทำาใหธ้ิ์าต๊ไฟ 

กำาเร์บิุ๊ค่อ อาการ์อกัเสบุ๊  เชน่ แผ่ลร์อ้นใน  ไมเกร์น  โร์คกร์ะเพื่าะ  

ผิ่วิหนงัอกัเสบุ๊งา่ย เล่อด์ออกงา่ย

ควัรรับ่ประทุาน รส ข้ม เยู่น็ ฝ่าดี ควัรห้ลัีกเลัี�ยู่งรสเผู้็ดีร�อน

คนที�ธิ์าต๊เจา้เร์่อนธิ์าต๊ไฟ จะตอ้งทานผ่ัก ผ่ลไม ้ และอาหาร์ที�มี 

พื่ลังเย็น หร์่อร์สเย็น เพ่ื่�อสยบุ๊ธิ์าต๊ไฟไม่ให้กำาเร์ิบุ๊จึงไม่ควิร์กิน 

อาหาร์ที�มีร์ส เผ่็ด์ เป้ร์ี �ยวิ เค็ม เพื่ร์าะถ่ึอวิ่ามีพื่ลงัร์อ้นโด์ยเฉพื่าะ 

ในหน้าร์้อน ร์่างกายจะเจ็บุ๊ป่้วิยง่าย แสด์งออกด์้วิยการ์เป็้น 

ไขห้วิดั์แด์ด์ เสียงแหบุ๊ และมีแผ่ลในป้ากอยูบุ่๊อ่ยคร์ั�ง

ผัู้กแลัะผู้ลัไม�  แตงโม  แอป้เปิ้ล  สาลี�  ผ่กับุ๊๊ง้  ต ำาลงึ สายบุ๊วัิ ร์ากบุ๊วัิ  

มะร์ะ        

อาห้าร   แกงจ่ด์  ผ่ดั์มะร์ะไขเ่จียวิ  ผ่ดั์ยอด์สะเด์า  

เคร่�องดี่�ม  นำ�าด์อกเก็กฮีวิย นำ�าใบุ๊เตย  นำ�าแตงโมปั้�น  ชาเขียวิ       

ชาขาวิ ชว่ิยลด์อาการ์อกัเสบุ๊ภู่ายในร์า่งกาย อนัเกิด์จากธิ์าตไ๊ฟ 

กำาเร์บิุ๊ 

 อยา่งไร์ก็ตามควิามรู์ที้�ได์ก้ลา่วิมา  ได์เ้พีื่ยงใชเ้ป็้นเคร์่�องม่อ 

เบุ่๊ �องตน้ ในการ์สงัเกตต๊วัิเอง และทำาควิามรู์จ้กักบัุ๊ตวัิเองใหม้ากขึ �น 

ถึา้คณ๊ฟังตวัิเองบุ๊อ่ยขึ �น ก็จะเห็นร์ายละเอียด์อีกมากมาย ที�คณ๊จะ 

ทร์าบุ๊ได์ว้ิา่จะจดั์การ์กบัุ๊สิ�งนั�นได์อ้ยา่งไร์ เพ่ื่�อใหร้์า่งกาย และจิตใจ

ของคณ๊ทวีิควิามสมบุ๊รู์ณม์ากขึ �น

 เ พื่ ร์ า ะ ชี วิิ ต ที� ส ม บุู๊ ร์ ณ์  พื่ ร์้อ ม ด์้วิ ย ก า ย ที� แ ข็ ง แ ร์ ง 

อาร์มณที์�เบุ๊ิกบุ๊าน และจิตที�สด์ใสเท่านั�น จึงจะเร์ียกวิ่าเป็้นชีวิิต 

ที�สมด์ล๊อยา่งแทจ้ร์งิ 

ธิ์รรมะธิ์รรมะ

ปาฐกถืาธิ์รรม  โดียู่พื่ระอาจารยู่์ไพื่ศาลั วัิสาโลั

23 กุมภาพื่ันธิ์์ พื่.ศ. 2563  

  ณ  โรงเรียู่นทุอสี  

โดย  อิศรางค์ นุชประยูร

 ในโอกาสที�ทา่นพื่ร์ะอาจาร์ยไ์พื่ศาล  วิิสาโล ได์ม้า 

บุ๊ร์ร์ยายธิ์ร์ร์มสำาหร์บัุ๊ผู่ป้้กคร์องนักเร์ียน โร์งเร์ียนทอสีและ 

ปั้ญิญิาป้ร์ะทีป้ ในช่วิงเวิลาซึ�งโคโร์นาไวิร์ัส โควัิดี-19 

เร์ิ�มร์ะบุ๊าด์พื่ร์ะอาจาร์ย ์ จงึได์ย้กเป็้นป้ร์ะเด์็นในการ์บุ๊ร์ร์ยาย 

ธิ์ร์ร์ม [บุ๊ทควิามนี�เร์ียบุ๊เร์ียง จากคำาบุ๊ร์ร์ยายบุ๊างส่วินของ 

พื่ร์ะอาจาร์ยจ์ากควิามทร์งจำาของ ผู่เ้ขียนเทา่นั�น]

คนเรามไิดี�ต้ายู่ดี�วัยู่เช่�อโรคทุุกคนคนเรามไิดี�ต้ายู่ดี�วัยู่เช่�อโรคทุุกคน  
  การ์ติด์เช่ �อไวิร์สั โควิิด์-19 เกิด์กบัุ๊ผู่ค้นมากมาย 

แตผู่่ต้ดิ์เช่ �อไมไ่ด์ต้ายทก๊คน เพีื่ยงป้ร์ะมาณร์อ้ยละ 2 เทา่นั�นที�

เ สี ย ชี วิิตทั� ง ที� ยั ง ไม่ มียาร์ักษีา  ทั� ง นี �เพื่ร์าะผู่้ ป่้ วิยจะ 

สร์า้งภู่มิูค๊ม้กนั กำาจดั์ไวิร์สัได์เ้องในที�สด๊์ แต่คนที�ภู่มิูค๊ม้กนั 

อ่อนแอสูไ้ม่ได์ ้ จึงอาจเสียขีวิิต ไม่แต่เฉพื่าะไวิร์ัสเท่านั�น              

ร์่างกายย่อมมีภูู่มิค๊ม้กันต่อเช่ �อโร์คหลายชนิด์ จึงป้้องกัน 

มิให้ติด์เช่ �อเหล่านั�น แต่ส ำาหร์ับุ๊ไวิร์ัสใหม่อย่างโควิิด์-19 

ไมมี่ใคร์มีภู่มิูค๊ม้กนัมาก่อนเลย ถึา้เจอไวิร์สันี �จงึติด์เช่ �อทก๊คน

 ภูู่มิค๊้มกันมีผ่ลต่อโร์คอ่�น อย่างเช่นมะเร์็งด์้วิย 

เพ่ื่�อนของ พื่ร์ะอาจาร์ย์ เป็้นมะเร์็งป้อด์เม่�ออาย๊ 30 ปี้ 

ร์กัษีาด์ว้ิยการ์ผ่า่ตดั์ และเคมีบุ๊ำาบุ๊ดั์จนหาย  

 5 ปี้ต่อมา มะเร์็งกลับุ๊ขึ �นมาใหม่ คร์าวินี �หมอ  

บุ๊อกวิ่าไม่สามาร์ถึร์กัษีาหายได์แ้ลว้ิ เขาทบุ๊ทวินตวัิเอง วิ่าที�   

ผ่่านมา มัวิแต่ทำางานหาเงินแต่หมด์โอกาสไม่ได์้ใช้แล้วิ 

จึงตดั์สินใจเลิกงาน และมาทำางานจิตอาสาด์แูลเด์็กกำาพื่ร์า้ 

คนชร์าได์้พื่บุ๊วิ่าการ์ทำางานช่วิยเขา ทำาให้เกิด์ควิามส๊ข 

หลังจากเวิลาผ่่านไป้ ก็ยังไม่เสียชีวิิต เม่�อไป้ตร์วิจซำ�า 

ป้ร์ากฏิวิ่ามะเร์็งหายไป้ ทั�งที� ไม่ได์้ร์ับุ๊การ์ร์ักษีาใด์ ๆ  

สนันิษีฐีานวิ่า การ์ทำางานจิตอาสา ทำาใหเ้กิด์ภูู่มิค๊ม้กันต่อ 

มะเร์ง็ กอ้นจงึฝ่ัอไป้ได์ ้จนบุ๊ดั์นี �เขาก็ยงัมีชีวิิตอยู่

 ควิามท๊กข์ก็เช่นกัน มิได์้เกิด์กับุ๊ท๊กคนที�เจอสิ�ง 

เลวิร์า้ย เช่น เม่�อได์ยิ้นคำาพื่ดู์ด์่าทอหลายคน ก็อาจจะรู์ส้ึก 

เป็้นท๊กข์ แต่คนที� มีภูู่มิค๊้มกันทางใจ หร์่ออาจเร์ียกวิ่า 

24      หน�า

จาก        โคโรนาไวรัสัโคโรนาไวรัสั



“ภ้มิคุ�มใจ” จะไม่เป็้นท๊กข ์ คนที�มี ภูู่มิค๊ม้ใจ เขาพิื่จาร์ณา                 

เสียงด์า่ สกัแตว่ิา่เป็้นเสียงไมไ่ด์ ้ เอาควิามหมายมาด์ว้ิยจงึไมท่ก๊ข ์

ใจ หากเร์าเป้ร์ียบุ๊คำาพืู่ด์ทิ�มแทงใจนั�น เหม่อนตะปู้ เศษีแก้วิ 

ที�พื่่นออกจากป้ากคนอ่�น มาทิ�มแทงใจเร์า ผู่้ที� ไม่มีภูู่มิค๊้มใจ               

นอกจากจะเจ็บุ๊ป้วิด์ตอนที�ได์ยิ้นแลว้ิก็ยังเก็บุ๊ไป้นึกถึึงใหเ้จ็บุ๊ใจ 

อีกภู่ายหลังเหม่อนกับุ๊วิ่า กวิาด์ ตะปู้ เศษีแก้วิ ที�ร์่วิงไป้แล้วิ 

กลบัุ๊มาบุ๊า้นแลว้ิเอามาทิ�มแทงใจ ของตวัิเองซำ�าแลว้ิซำ�าอีก 

 ควิามทก๊ขจ์ะไมเ่กิด์ขึ �น ถึา้เร์า “ไม่ถือ่”  เชน่ ถึา้มี  เด์ก็เอา 

ป่้นฉีด์นำ�ามาฉีด์พื่ร์ะอาจาร์ย ์ ท่านก็ไม่ถ่ึอสาวิ่าอะไร์ เพื่ร์าะเด์็ก 

ไม่รู์ ้เดี์ยงสา หากพื่ร์ะอาจาร์ย์ถ่ึอพื่ร์ะอาจาร์ย์ ก็คงจะโกร์ธิ์ 

และอาจด์่ากลับุ๊ไป้วิ่า “ไอ้เด์็กเวิร์ มาฉีด์นำ�าใส่ท ำาไมกูเป็้น 

พื่ร์ะนะโวิ้ย” เป็้นต้น แต่พื่ร์ะอาจาร์ย์ ไม่คิด์หร์่อทำาอย่างนั�น 

แมค่นหนึ�ง ได์ยิ้นเสียงลกูสองคนแหยก่นัในร์ถึ หวัิเร์าะเสียงด์งั แม่

รู์ส้กึร์ ำาคาญิจงึตวิาด์ใหล้กูใหเ้งียบุ๊เสยีงลง เด์ก็ก็เงียบุ๊ลง สกัพื่กัหนึ�ง 

ลูกชายพืู่ด์ขึ �นวิ่า “ค๊ณแม่ลองคิด์เสียวิ่า เสียงลูกเป็้นเสียงแห่ง 

ควิามสข๊จากสวิร์ร์ค ์ สคิร์บัุ๊” อีกไมน่านเด์ก็อด์ใจไมไ่หวิแหยก่นัอีก 

คร์าวินี �แม่จงึนกึถึึงคำาพื่ดู์ของลกู แลว้ิพิื่จาร์ณาวิ่าเป็้นเสียงสวิร์ร์ค ์

แมก่ลบัุ๊รู์ส้กึมีควิามสข๊ ทั�งที�เสียงยงัคงด์งัเชน่เด์มิ

 การสร�าง “ภ้มิคุ�มใจ” ให้�เกิดีข้่�น ก็ดี�วัยู่การเจริญ 

สต้ ิห้ากเปรียู่บ่ว่ัา จติ้เป็นเมอ่งทุี�มกีำาแพื่งลั�อมรอบ่ เรียู่กว่ัา 

จติ้ต้นคร กำาแพื่งเมอ่งยู่อ่มป�องกันข้�าศก่ คอ่ ควัามทุกุข้เ์อาไวั� 

ข้�างนอก ส่วันทุี�อ่อนแอทุี�สุดีทุี�ข้�าศก่ จะเข้�ามาในเมอ่งไดี� กค็อ่ 

ประต้้เม่อง สต้ิ ก็เป็นดีังนายู่ทุวัาร เฝ่�าประต้้ทุางเข้�าออก 

ถื�านายู่ทุวัาร ค่อ สต้ิไม่อยู่้่ ควัามทุุกข้ก์็ยู่่อมเข้�ามารบ่กวัน 

จติ้ไดี� ห้ากสต้เิฝ่�าอยู่้่ต้ลัอดีเวัลัา ควัามทุกุข้ย์ู่อ่มไม่อาจเข้�ามา 

รบ่กวันจติ้ไดี�

เช่�อโรคบ่างทุีไม่ไดี�ทุำาให้�คนต้ายู่ แต่้ปฏิิกิริยู่าต้่อ 

เช่�อโรคทุี�ฆ่า่เรา 
 บุ๊างคร์ั�งการ์ติด์เช่ �อโร์คและสิ�งแป้ลกป้ลอมจากภู่ายนอก 

ร์า่ง ก็มิได์เ้ป็้นอนัตร์ายตอ่ร์า่งกายมากนกั แต ่ “ปฏิกิริิยู่า” หร์อ่ 

วิิธีิ์การ์ตอบุ๊สนองของร์า่งกายนั�น ก่อใหเ้กิด์ปั้ญิหา เชน่ โร์คป้อด์บุ๊วิม 

เกิด์เพื่ร์าะวิ่ามีเม็ด์เล่อด์ เขา้มาป้ร์ะชม๊กนัในเน่ �อป้อด์เป็้นจำานวิน 

มากเพ่ื่�อกินเช่ �อโร์ค จงึทำาใหห้ายใจลำาบุ๊าก แมว้ิา่ป้ฏิิกิร์ยิาเหลา่นี � 

ท ำาใหร้์่างกาย กำาจัด์เช่ �อโร์คได์ ้ แต่บุ๊างคร์ั�งก็ทำาใหผู้่ป่้้วิยหายใจ 

ไม่ออก ตายไป้เสียก่อนที�เช่ �อจะหาย ภูู่มิค๊ม้กันนั�นถึา้ไม่มีก็ตาย 

แต่ถึา้เกิด์มากก็ตายได์ ้ โร์คภูู่มิแพื่ก็้เกิด์จากป้ฏิิกิร์ิยาของร์ะบุ๊บุ๊ 

ภูู่มิค๊้มกันต่อ ฝั๊่ น เกสร์ หร์่อสาร์ใด์ ๆ ที�ท ำาให้คนบุ๊างคน 

ก่อป้ฏิิกิร์ิยามากกวิ่าคนทั�วิไป้ ทำาใหเ้ป็้นผ่่�น บุ๊วิม คนั บุ๊างคร์ั�งก็ 

หอบุ๊ห่ด์ เสียชีวิิตได์ ้ ทั�งที�ฝั๊่ น เกสร์ มันก็ไม่ได์มี้อันตร์ายในตัวิ 

ของมนัเอง

25      หน�า

ควัามทุุกข้์ก็เช่นกัน เม่�อเกิดีข้่�นกับ่เราแลั�วั 

ชีวัิต้เราจะเป็นอยู่่างไร ก็ข้่�นอยู่้่กับ่ปฏิิกิริยู่าต้่อ 

ควัามทุกุข้นั์�น
 การ์เป็้นหนี�สบิุ๊ลา้น  ไมไ่ด์ท้ ำาใหเ้ด่์อด์ร์อ้นเทา่กบัุ๊การ์ 

กลวัิโด์นทวิงหนี� ควิามกลวัิ ทำาใหค้นบุ๊างคน ถึงึกบัุ๊ฆา่ตวัิตาย 

หนีปั้ญิหา การ์เร์ยีนไมจ่บุ๊ ยอ่มเป็้นทก๊ข ์หลายคนก็หาทางออก 

โด์ยการ์ทำางานที� ไม่ต้องใช้วิ๊ฒิการ์ศึกษีา แต่ส ำาหร์ับุ๊ 

คนที�มองวิา่ร์บัุ๊ไมไ่ด์ ้ก็เป็้นเหตที๊�นำาใหสู้ก่าร์ฆา่ตวัิตายก็มี

 การ์เป็้นมะเร์ง็ ไม่น่ากลวัิ เท่ากบัุ๊ควิามกลวัิมะเร์ง็   

ควิามกลวัิมะเร์ง็ทำาใหกิ้นขา้วิไมไ่ด์ ้นอนไมห่ลบัุ๊ คดิ์ถึงึอนาคต 

ที�จะตอ้งเป้ลี�ยนไป้ และพื่าใหต้วัิเองไป้ร์บัุ๊การ์ร์กัษีา ซึ�งก่อให ้

เกิด์ควิามท๊กขก์ายอีกมาก เพ่ื่�อกำาจัด์มะเร์็งออกไป้จึงท๊กข ์

ทั�งกาย และใจ สำาหร์บัุ๊คนที�พื่ยายามร์กัษีามะเร์ง็แตไ่มส่ ำาเร์จ็ 

และสำาหร์ับุ๊คนมองมะเร์็งวิ่าเป็้นธิ์ร์ร์มชาติ ไม่ด์ิ �นร์นที�จะ 

กำาจัด์มะเร์็งอีก เม่�อไม่กลวัิตายเสียแลว้ิจึงไม่ตอ้งท๊กขก์าย 

หร์อ่ทก๊ขใ์จเลยก็ได์ ้

 โ ร์คร์ะบุ๊าด์ไม่ ได์้ท ำาอันตร์ายเร์า  เท่ าควิาม 

กลัวิโร์คร์ะบุ๊าด์ ควิามกลัวิทำาให้เร์าไม่กล้าเข้าสังคม 

ไมก่ลา้ใชชี้วิิตแสด์งควิาม ร์งัเกียจกนั บุ๊างคนถึงึกบัุ๊กิน      ไมไ่ด์ ้

นอนไม่หลับุ๊ ทั�งที�ยังมิได์้ติด์โร์ค ในช่วิงที� มีโร์คร์ะบุ๊าด์ 

เร์าก็ควิร์ป้้องกันตนเองมากกวิ่า ป้กติตามคำาแนะนำาทาง 

สาธิ์าร์ณสข๊ แต่เร์าก็ไม่จ ำาเป็้นตอ้งใหจิ้ตใจเศร์า้หมองไป้กบัุ๊ 

ขา่วิสาร์ที�เกิด์ขึ �น หร์อ่ทำามากเกินควิามจำาเป็้น 

 . ..สุัดท� ายนี� พัระอาจัารย์จัะไม่อว็ยพัรให� 

ทุกคนประสับีแต่คว็ามสุัขตลอดไป เพัราะมันเป็น 

ไปไม่ได�  ไม่มีอะไรยั�งยืน แต่คว็ามจัริง คือ แม�ในช่ว็ง 

ที�มีโรคระบีาด คว็ามสุัข ก็ยังคงมีอยู่รอบีตัว็เรา จัึงขอ 

อว็ยพัรทุกคน ได� เห็นคว็ามสุัขท่ามกลางภัยพิับัีต ิ

ที�พัว็กเรากำาลังเผู้ชิญ ...  



  การจดัีการ

 พื่ลัาสต้กิ
  ยุู่ค 2020  โดียู่ น�องเกท็ุทุ 

 ข้ยู่ะพื่ลัาสต้กิ ถ่ึอเป็้นปั้ญิหาใหญ่ิในร์ะด์บัุ๊โลก องคก์าร์ 

สหป้ร์ะชาชาติ ร์ายงานวิ่าหลายป้ร์ะเทศทั�วิโลก มีการ์ออกกฎ       

หา้มใช ้ หร์่อเก็บุ๊ภู่าษีีพื่ลาสติกเพ่ื่�อยกเลิกการ์ใชพ้ื่ลาสติกแบุ๊บุ๊        

ใชค้ร์ั�งเดี์ยวิทิ �ง 

 ส ำาหร์บัุ๊ป้ร์ะเทศไทย กร์ะทร์วิงทร์พัื่ยากร์ธิ์ร์ร์มชาติ และ 

สิ�งแวิด์ลอ้ม ร์ายงานขอ้มลูในปี้  พื่.ศ. 2560 พื่บุ๊วิา่มีป้ร์มิาณขยะถึงึ  

27 ลา้นตัน และเป็้นขยะพื่ลาสติกถึึง 2 ลา้นตัน โด์ยมีการ์ใช ้          

ถึ๊งพื่ลาสติกป้ร์ะมาณ 4.5 หม่�นลา้นใบุ๊ต่อปี้ และเม่�อเทียบุ๊กับุ๊             

ข้อมูลของโคร์งการ์สิ� งแวิด์ล้อมของสหป้ร์ะชาชาติ พื่บุ๊วิ่า 

ในแตล่ะปี้ทั�วิโลก มีการ์ใชถ้ึง๊พื่ลาสติกมากถึงึ 5 แสนลา้นใบุ๊ โด์ย 

เฉพื่าะคร์ึ�งหนึ�งเป็้นพื่ลาสติกแบุ๊บุ๊ใชค้ร์ั�งเดี์ยวิทิ �ง (“ขยะพื่ลาสติก 

ปั้ญิหาร์ะด์บัุ๊โลก,” 2562) 

มาต้รการทุี�เดี็ดีข้าดีข้องห้ลัายู่ประเทุศ ในการลัดี 

การใช�พื่ลัาสต้กิ
 ในหลายป้ร์ะเทศ มีมาตร์การ์ ในการ์ด์ำาเนินการ์ที�แตกตา่ง 

กนัออกไป้ อาทิ 

 สัาธารณรัฐไอร์แลนด์  มีการ์ออกมาตร์การ์เก็บุ๊ภู่าษีี 

ถึง๊พื่ลาสติกเอง ตั�งแต ่ค.ศ.2002 (พื่.ศ. 2545) และหากผู่บุ้๊ร์โิภู่ค 

จะตอ้งการ์ใชถ้ึ๊งพื่ลาสติกจะตอ้งเป็้นผู่จ้่ายเงินซ่ �อถึ๊งพื่ลาสติก        

มาตร์การ์ด์งักลา่วิ สามาร์ถึลด์การ์ใชถ้ึง๊พื่ลาสติกได์ถ้ึงึร์อ้ยละ 90 

 ราชอาณาจัักรเดนมาร์ก  มีมาตร์การ์ที�ท ำาใหก้าร์ลด์การ์ 

ใชพ้ื่ลาสตกิ ป้ร์ะสบุ๊ควิามสำาเร์จ็ อาทิ การ์เก็บุ๊ภู่าษีีถึง๊พื่ลาสตกิจาก 

ผู่ค้า้ป้ลีก ตั�งแต ่ค.ศ. 2003 (พื่.ศ.2546) เพ่ื่�อกด์ด์นัใหร้์า้นคา้ป้ลีก 

ต่าง ๆ  คิด์ค่าธิ์ร์ร์มเนียมถึ๊งพื่ลาสติกกับุ๊ลูกคา้ และกร์ะต๊น้ให ้

ผู่บุ้๊ร์ิโภู่ค ใชถ้ึ๊งที�สามาร์ถึนำากลับุ๊มาใชใ้หม่ (reusable bags)          

มาตร์การ์ด์งักลา่วิ สามาร์ถึลด์การ์ใชถ้ึง๊พื่ลาสตกิ ได์ถ้ึงึร์อ้ยละ 66 

ตลอด์จนมีการ์มดั์จำาขวิด์พื่ลาสติก เพิื่�มจากร์าคาสินคา้ ซึ�งเป็้น        

การ์กร์ะต๊้นให้ผู่้บุ๊ร์ิโภู่คนำาขวิด์มาค่น เพ่ื่�อร์วิบุ๊ร์วิมเข้าสู่ร์ะบุ๊บุ๊               

ร์ีไซเคิล และสามาร์ถึร์ีไซเคิลขวิด์พื่ลาสติกได์้ถึึงร์ ้อยละ 90 

ของขวิด์พื่ลาสตกิที�ร์บัุ๊ค่นในร์ะบุ๊บุ๊ 

 ราชอาณาจัักรสัว็ีเดน  เป็้นป้ร์ะเทศที�ป้ร์ะสบุ๊ควิาม 

สำาเร์็จในการ์ร์ีไซเคิล โด์ยสามาร์ถึนำาขยะมาใชใ้หม่ได์ท้ั�งหมด์มี  

เพีื่ยงร์อ้ยละ 4 เทา่นั�น ที�ไมส่ามาร์ถึนำากลบัุ๊มาใชใ้หมไ่ด์ ้นอกจากนี�    

ยังมีโคร์งการ์แป้ร์รู์ป้ขยะเป็้นพื่ลังงานไฟฟ้า ซึ�ง             

สามาร์ถึผ่ลิตไฟฟ้าใช้ภู่ายในป้ร์ะเทศได์้ถึึ ง      

810,000 คร์วัิเร์อ่น

  สัหพัันธ์สัาธารณรัฐเยอรมนี   มีการ์เก็บุ๊ 

ภู่าษีีร์ีไซเคิลจากร์า้นคา้ทก๊ร์า้น ที�มีถึง๊พื่ลาสติกให ้

แก่ลกูคา้ ร์วิมถึงึมีร์ะบุ๊บุ๊มดั์จำาคา่ขวิด์พื่ลาสติกเพ่ื่�อ      

กร์ะต๊น้ให้ผู่้บุ๊ร์ิโภู่คส่งค่นขวิด์ เพ่ื่�อนำาไป้ร์ีไซเคิล        

มาตร์การ์ด์งักลา่วิทำาใหบุ้๊ร์ษัิีทเคร์่�องด่์�ม เล่อกผ่ลิต 

ขวิด์ที�สามาร์ถึใช้ซ ำ�าออกสู่ตลาด์ เพ่ื่�อช่วิยลด์           

การ์ป้ลด์ป้ลอ่ยก�าซคาร์บ์ุ๊อนได์ออกไซด์ ์ได์จ้ ำานวินมาก 

3R ลัดีข้ยู่ะพื่ลัาสต้กิ
 กร์ะบุ๊วินการ์ในการ์ลด์ป้ร์ิมาณขยะพื่ลาสติกง่าย ๆ 

ที�ผู่้บุ๊ร์ิโภู่คสามาร์ถึทำาได์้ สามาร์ถึกล่าวิโด์ยสร๊์ป้ออกเป็้น                

3 วิิธีิ์การ์ด์ว้ิยกนั หร์อ่เร์ยีกสั�นๆ วิา่ 3R ได์แ้ก่ 

 Redvuce ค่อ  การ์ลด์การ์ใช้ถึ๊งพื่ลาสติก  เช่น 

การ์พื่กพื่าถึง๊ผ่า้ไป้จา่ยตลาด์ หร์อ่ ไป้ซ่ �อของตามซป๊้เป้อร์ม์าร์เ์ก็ต 

การ์ใชก้ล่องขา้วิเพ่ื่�อนำาไป้ซ่ �ออาหาร์ การ์ใชแ้กว้ิกาแฟพื่กพื่า        

ทด์แทนการ์ใช้แก้วิพื่ลาสติกภู่ายในร์้านค้า การ์ใช้หลอด์ 

สแตนเลสซึ�งสามาร์ถึพื่กพื่าและทด์แทน การ์ใชห้ลอด์พื่ลาสติก 

หร์่อหลอด์กร์ะด์าษี กร์ะบุ๊วินการ์ Reduce จะสามาร์ถึช่วิยลด์  

ป้ร์ิมาณขยะที�จะออกสู่ช๊มชนได์เ้ป็้นจำานวินมาก ถ่ึอได์ว้ิ่าเป็้น 

การ์ลด์ขยะที�ตน้ทางเลยทีเดี์ยวิ

 Reuse ค่อ การ์นำาบุ๊ร์ร์จ๊ภู่ณัฑห์ร์่อพื่ลาสติกกลบัุ๊มา 

ใชใ้หมห่ร์อ่ใชซ้ ำ�าใหค้๊ม้คา่ เชน่ การ์นำาขวิด์พื่ลาสตกิไป้ใชซ้ ำ�าเป็้น 

กร์ะถึางป้ลกูตน้ไม ้

 Recycle  ค่อ กร์ะบุ๊วินการ์นำาพื่ลาสติก ไป้เข้าสู ่              

กร์ะบุ๊วินการ์ทางอต๊สาหกร์ร์ม และออกมาเป็้นบุ๊ร์ร์จภู๊่ณัฑใ์หม ่   

ปั้จจ๊บุ๊ันมีผู่ผ้่ลิตหลายร์าย ป้ร์ะกาศตัวิวิ่า ใชพ้ื่ลาสติกที�เป็้น         

Recycle PET เพ่ื่�อบุ๊ร์ร์จผ๊่ลติภู่ณัฑต์า่ง ๆ จำาหนา่ยในทอ้งตลาด์ 

ตอ่ไป้ 

ผู้้�บ่ริโภคร่วัมใจลัดีพื่ลัาสต้กิ
 ในการ์ร์ว่ิมกนัลด์พื่ลาสตกิ ด์ว้ิยกร์ะบุ๊วินการ์ด์งักลา่วินั�น 

ผู่บุ้๊ร์โิภู่คมีทางเลอ่กมากมาย ในการ์เป็้นสว่ินหนึ�งของการ์ลด์ขยะ 

พื่ลาสติก โด์ยเร์ิ�มที�ตวัิของผู่บุ้๊ร์โิภู่คเองโด์ยตร์ง เช่น การ์พื่กพื่า 

ถึง๊ผ่า้ กลอ่งอาหาร์ แกว้ิเคร์่�องด่์�ม หลอด์ ชอ้นสอ้ม เพ่ื่�อทด์แทน 

พื่ลาสตกิในทอ้งตลาด์ 

 นอกจากนี� ยงัมีร์า้นคา้ที�ใหบุ้๊ร์กิาร์ชนิด์เตมิ หร์อ่ Refill 

Service โด์ยผู่บุ้๊ร์ิโภู่คสามาร์ถึนำาขวิด์ หร์่อภู่าชนะของตนเอง 

ไป้ซ่ �อสินคา้ โด์ยชั�งตามนำ�าหนักที�ตนเองตอ้งการ์ได์ ้ โด์ยร์า้น 

Refill Service สว่ินใหญ่ิจะมีสนิคา้ใหบุ้๊ร์กิาร์ที�หลากหลาย ตั�งแต ่

Hair Care,  Body Care  สนิคา้ที�ใชส้ ำาหร์บัุ๊ทำาควิามสะอาด์บุ๊า้น  

อาหาร์ ฯลฯ  ซึ�งสนิคา้ตา่ง ๆ ยงัร์วิมไป้ถึงึสนิคา้ที�สามาร์ถึใชซ้ ำ�า 
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ได์ห้ลาย ๆ คร์ั�ง เพ่ื่�อลด์ป้ร์ิมาณขยะหร์่อพื่ลาสติกได์ ้ เช่น ส ำาล ี      

เช็ด์หนา้แบุ๊บุ๊ใชซ้ ำ�า ซึ�งสามาร์ถึทด์แทนสำาลีเช็ด์หนา้ที�เร์าใชแ้ลว้ิ 

ทิ �งได์จ้ ำานวินมาก คอตตอนบุ๊ดั์ ที�มีแกนทำาจากกร์ะด์าษี ยาสีฟัน 

ชนิด์เม็ด์ ที�สามาร์ถึลด์การ์ใชห้ลอด์ยาสีฟันพื่ลาสตกิได์้

นวััต้กรรมให้ม่ สำาห้รับ่วััสดุีทุี�ใช�ทุดีแทุนพื่ลัาสต้กิ 

 ในปั้จจ๊บุ๊นั มีบุ๊ร์ิษัีทหลายแห่งคิด์คน้นวิตักร์ร์มต่าง ๆ 

เพ่ื่�อลด์การ์ใชพ้ื่ลาสติก อาทิ การ์ใชพ่้ื่ชเพ่ื่�อทำาพื่ลาสติกชีวิภู่าพื่ 

ทด์แทนการ์ใช้พื่ลาสติกจากปิ้โตร์เคมี พื่ลาสติกชีวิภู่าพื่เป็้น         

พื่ลาสติกที�ผ่ลิตขึ �นจากวิสัด์ธ๊ิ์ร์ร์มชาติ และสามาร์ถึย่อยสลายได์ ้

ด์ว้ิยกร์ะบุ๊วินการ์ทางชีวิภู่าพื่ วิสัด์๊ธิ์ร์ร์มชาติ ที�น ำามาผ่ลิตเป็้น 

พื่ลาสติกชีวิภู่าพื่ มีหลายชนิด์ส่วินใหญ่ิจะได์ม้าจากพ่ื่ช เช่น 

เซลลโูลส (cellulose) คอลลาเจน (collagen) เคซีน (casein) 

พื่อลเิอสเตอร์ ์(polyester) แป้ง้ (starch) และโป้ร์ตีนจากถึั�วิ (soy 

protein) เป็้นต้น ซึ�งแป้้งเป็้นวิัสด์๊ธิ์ร์ร์มชาติที� นิยมนำามา 

ผ่ลิตพื่ลาสติกชีวิภู่าพื่มากที�สด๊์ เพื่ร์าะหาได์ง้่ายมีป้ร์ิมาณมาก 

และร์าคาถึูก เน่�องจากสามาร์ถึผ่ลิตแป้้งได์จ้ากพ่ื่ชหลายชนิด์    

เชน่ ขา้วิโพื่ด์ ขา้วิสาลี มนัฝัร์ั�ง มนัเทศ มนัสำาป้ะหลงั เป็้นตน้ 

 ส ำาหร์บัุ๊ป้ร์ะเทศไทย พ่ื่ชที�นิยมนำามาใชเ้ป็้นวิตัถึด๊์ิบุ๊ใน 

การ์ผ่ลติพื่ลาสตกิชีวิภู่าพื่ ค่อ ขา้วิโพื่ด์ และมนัสำาป้ะหลงั เน่�องจาก 

เป็้นผ่ลผ่ลิตทางการ์เกษีตร์ที�มีป้ร์ิมาณมาก และร์าคาถึูก ใน 

ป้ร์ะเทศอินโด์นีเซีย มีสตาร์ท์อพัื่คดิ์คน้พื่ลาสติกจาก มนัสำาป้ะหลงั 

นำามาทำาเป็้นถึ๊งพื่ลาสติก ถึ๊งพื่ลาสติกจากมันสำาป้ะหลังนี � 

สามาร์ถึย่อยสลายได์ภู้่ายในเวิลา 3-6 เด่์อน และสามาร์ถึเร์่ง 

ป้ฏิิกิร์ยิาการ์ย่อยสลายได์ ้ โด์ยนำาไป้ละลายในนำ�าอ๊่น ป้ลอด์ภู่ยั 

ตอ่คน และสิ�งแวิด์ลอ้ม

 ซึ่ิลัิโคน เป็้นวิสัด์ที๊�พื่วิกเร์าทก๊คนค๊น้เคยกนัดี์ ที�เห็น 

ใชท้ั�วิไป้ค่อ ใชก้บัุ๊จก๊นมเด์ก็ พื่อกร์ะแสลด์ขยะเขา้มา ซลิโิคนก็ถึกู 

นำามาทำาใหรู้์จ้ักอย่างแพื่ร์่หลายมากขึ �นอีก จากการ์นำามาทำา 

กร์ะบุ๊อกนำ�า แกว้ินำ�า กลอ่งขา้วิ ฯลฯ ด์ว้ิยคณ๊สมบุ๊ตัิย่ด์หย๊น่ และ 

นำ�าหนักเบุ๊า ทำาใหซ้ิลิโคนนับุ๊เป็้นวิสัด์๊ทด์แทนพื่ลาสติกที�ได์ร้์บัุ๊ 

การ์ยอมร์บัุ๊อยา่งร์วิด์เร์ว็ิ นอกเหน่อจากนั�นซลิโิคนยงัมีคณ๊สมบุ๊ตั ิ

พิื่เศษีอีก เช่น ซิลิโคนสามาร์ถึทนควิามร์อ้นได์ถ้ึงึ 300 °C และ 

ทนควิามเย็นได์ถ้ึงึ  -100 °C เน่�องจากซิลโิคนเป็้นวิสัด์ที๊�ได์จ้าก 

ซิลิกา สามาร์ถึย่อยสลายได์ด้์ว้ิยแสงแด์ด์ และสภู่าวิะแวิด์ลอ้ม   

โด์ยไมแ่ตกตวัิกลายเป็้นไมโคร์พื่ลาสตกิ 

 Nohbo Drops แชมพื่ทีู�ไร์บุ้๊ร์ร์จภู๊่ณัฑพ์ื่ลาสตกิ โด์ยนำา 

เสนอผ่ลิตภู่ัณฑ์ในรู์ป้ของหยด์แชมพืู่ ที�ห่อห๊้มด์้วิยฟิล์มที� 

ละลายนำ�าได์้ เม่�อต้องการ์ใช้งานเพีื่ยงละลายแชมพืู่นี �ในนำ�า 

ป้ร์ะมาณ 4-5 วิินาที แชมพื่ก็ูพื่ร์อ้มใชง้าน 

 นอกจากนี� ยังมีการ์นำาวิัสด์๊เหล่อใชท้างการ์เกษีตร์ 

หร์่อวิัสด์๊ทด์แทนอ่�น ๆ มาใช้แทนพื่ลาสติกที�ใช้คร์ั�งเดี์ยวิทิ �ง 

จงึเป็้นทางเล่อกที�ดี์เชน่กนั ซึ�งการ์ใชว้ิสัด์ท๊ด์แทนเหลา่นี � มีควิาม 

เคล่�อนไหวิทั�งในป้ร์ะเทศไทย และตา่งป้ร์ะเทศ ยกตวัิอยา่งวิสัด์ ๊

ที�น ำามาใชท้ด์แทนค่อ ใบุ๊ตอง, กาบุ๊หมาก, ผ่กัตบุ๊ชวิา, ฟางขา้วิ 

หร์อ่ชานออ้ย นำามาทำาเป็้นจานขา้วิ เสน้พื่าสตา้, ไมไ้ผ่,่ ผ่กับุ๊๊ง้, 

ฟางขา้วิ นำามาทำาเป็้นหลอด์ นอกจากนี�ยงัมีชอ้น-สอ้ม-ตะเกียบุ๊ 

ที�สามาร์ถึร์ับุ๊ป้ร์ะทานได์ ้ ซึ�งวิัสด์๊ธิ์ร์ร์มชาติเหล่านี � สามาร์ถึ 

ย่อยสลายได์ง้่ายในธิ์ร์ร์มชาติ เป็้นทางเล่อกหนึ�งในการ์ช่วิย 

แกปั้้ญิหาขยะพื่ลาสตกิ

 เร์ามาร์่วิมกัน จัด์การ์กับุ๊พื่ลาสติกกันวิันนี � ก่อน                       

ที�พื่ลาสตกิจะลน้โลกของเร์า

แห้ล่ังอ�างองิ

http://biology.ipst.ac.th/พื่ลัาสต้กิชีวัภาพื่-bioplastic-d-8-54/

https://www.creativecitizen.

com/i-am-not-plastic-bag-avani/?fbclid=IwAR1d4lZeyG-

MglAZTCwcPx-rd5JPTdxsWcykeW5zkpiiAcQaVZp1eg-

F9I5-w

https://www.youtube.com/watch?v=w5TMemcpi3w
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สวัิต้เซึ่อร์แลันดี์ ดีินแดีนแห้่ง

ควัามห้ลัากห้ลัายู่ทุางชีวัภาพื่     

     

 ป้ร์ะเทศสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์ เป็้นป้ร์ะเทศที�มีควิามหลากหลายทางชีวิภู่าพื่      

เพื่ร์าะควิามแตกต่างทางภู่มิูศาสตร์ ์ และภู่มิูอากาศ จึงอำานวิยใหส้วิิตเซอร์แ์ลนด์ ์    

เป็้นบุ๊า้นที�นา่อยูอ่าศยัของสตัวิ ์และพ่ื่ชถึงึ 50,000 ชนิด์ ทั�ง fungi และสตัวิต์า่ง ๆ 

ซึ�งจำานวิน 3,700 ชนิด์ อยู่ในกล๊่มใกลสู้ญิพื่ันธิ์๊์ ควิามหลากหลายทางชีวิภู่าพื่ 

มีการ์ผ่นัแป้ร์ผ่นัผ่วินค่อนขา้งมาก ในช่วิงเวิลาที�ผ่่านมา กล่าวิกนัวิ่าควิามหลาก       

หลายทางชีวิภู่าพื่ของป้ร์ะเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ขึ �นจ๊ด์สูงส๊ด์ในช่วิงกลาง ถึึง 

ป้ลายทศวิร์ร์ษีที� 19 ขณะที�จ ำานวินเผ่า่พื่นัธิ์๊ข์องสิ�งมีชีวิิตเพิื่�มขึ �น อนัส่บุ๊เน่�องมาจาก

การ์เข้ามาของพื่ันธิ์๊์ที� ไม่ใช่พื่ันธิ์๊์พ่ื่ �นเม่องซึ�งเข้ามาแย่งแหล่งที�อยู่อาศัย และ                    

สิ�งแวิด์ลอ้มซึ�งทำาใหเ้กิด์การ์ลิด์ร์อน ควิามเป็้นเอกลักษีณข์องพื่ันธิ์๊์พ่ื่ �นเม่องไป้ 

แมว้ิ่าทางการ์จะออกแนวิกำาหนด์  มาตร์าการ์การ์ป้อ้งกนัแลว้ิก็ตาม ควิามหลาก      

หลายทางชีวิภู่าพื่ของป้ร์ะเทศก็ยังตกอยู่ในควิามเสี�ยง และควิามอยู่ร์อด์                       

ในร์ะยะยาวิก็ไมส่ามาร์ถึมีการ์นัตีได์ ้

การปกป�องควัามห้ลัากห้ลัายู่ทุางชวีัภาพื่ ในประเทุศสวัติ้เซึ่อรแ์ลันดี์การปกป�องควัามห้ลัากห้ลัายู่ทุางชวีัภาพื่ ในประเทุศสวัติ้เซึ่อรแ์ลันดี์

 สวิิตเซอร์แ์ลนด์น์บัุ๊เป็้นหนึ�งในป้ร์ะเทศแร์ก  ๆ  ของโลก ที�มีการ์ตร์วิจสอบุ๊ 

biological diversity ผู่เ้ชี�ยวิชาญิร์วิบุ๊ร์วิมร์ายช่�อ และจำานวินของพื่นัธิ์๊ส์ตัวิ ์ และ 

พ่ื่ชที�พื่บุ๊ได์ใ้นพ่ื่ �นที�ทั�วิป้ร์ะเทศ และมีการ์เสร์ิมกลย๊ทธิ์ที์�พื่ฒันาโด์ยร์ฐัีบุ๊าลกลาง    

เม่�อปี้ 2012 เพ่ื่�อป้กป้อ้ง และสง่เสร์มิ biodiversity  นอกจากนี� ยงัได์ท้ ำาการ์ลงนามใน 

UN Convention on Biological Diversity เม่�อปี้ 1992 อนัมีเป้า้หมายเพ่ื่�อพื่ลกิยอ้น 

ตวัิเลขที�กำาลงัลด์ลงของจำานวินพื่นัธิ์๊ข์องพ่ื่ชสตัวิ ์และสิ�งมีชีวิิตอ่�นทั�วิโลก

อุทุยู่านแห้ง่ชาต้ิ

 ป้ร์ะเทศสวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์ มีอท๊ยานแหง่ชาติ 16 แหง่ เป็้นที�ที�มีพ่ื่ชพื่นัธิ์๊ไ์ม ้    

ด์อกไม ้ สามาร์ถึเจร์ิญิเติบุ๊โตได์อ้ย่างธิ์ร์ร์มชาติ ในปี้ 1914 วินอ๊ทยานแห่งชาติ 

สวิิตเซอร์แ์ลนด์ ์ถึกูเปิ้ด์ตวัิขึ �นในเขต Graubünden เป็้นแหง่ของแร์ก ทั�งในป้ร์ะเทศ 

และในยโ๊ร์ป้กลาง ตอ่ ๆ  มานบัุ๊แตปี่้ 2008 ก็มีอท๊ยานเกิด์เพิื่�มขึ �นตามมาอีก หลาย

แห่งตามกฏิบุ๊ัญิญิัติของร์ัฐีบุ๊าลกลาง วิ่าด์้วิยเร์่�องการ์ป้กป้้องร์ักษีามร์ด์ก 

ทางธิ์ร์ร์มชาติ และวิฒันธิ์ร์ร์ม (Federal Act on the Protection of Nature and 

Cultural Heritage) และนบัุ๊แต่นั�นมาทั�วิป้ร์ะเทศ ก็เปิ้ด์ตวัิโคร์งการ์ต่าง ๆ  เพ่ื่�อ         

ป้กป้อ้งร์กัษีาไวิซ้ึ�งมร์ด์กทางธิ์ร์ร์มชาติ

สวัติ้เซึ่อรแ์ลันดีร์ำาพื่ง่ ..

เ อดี เดีิ ลั ไ วัซึ่์ :  ช่� อด์อกไม้ ที� มี แป้ลวิ่า 

“ขาวิขน๊นาง” เป็้นสญัิลกัษีณป์้ร์ะจำาชาตสิวิิส  

เจนเทุี�ยู่น : ด์อกเจนเที�ยนสีฟา้เป็้นหนึ�ง

ในด์อกไม้ที� มี ช่�อเสียง ในหมู่ด์อกไม้แห่ง 

อัลไพื่น์ Schnapp ได์้จากการ์กลั� นร์าก 

ของเจนเที�ยนเหล่อง

กุห้ลัาบ่อัลัไพื่น ์ : สีแด์งสด์ของมนัสามาร์ถึ 

มองเห็นได์จ้าก ร์ะยะไกลโด์ยฉพื่าะอย่างยิ�ง 

เหน่อแนวิตน้ไมไ้ป้

นาร์ซึ่ิสซึ่ิข้าวั : ช่วิงการ์แตกด์อกของตน้นี � 

เป็้นที�รู์จ้กักนั ในนามวิา่ “หิมะพื่ฤษีภู่า”เพื่ร์าะมี

ด์อกออกจำานวินมากจนเป็้น เหม่อนพื่ร์ม 

ป้กคลม๊ท๊ง่หญิา้เหน่อเม่อง มองตเ์ทร์

เพื่่�อนร่วัมทุี�อยู่้่อาศัยู่ข้องเรา

พื่วักมีเข้า : ภูู่เขาของสวิิสเป็้นบุ๊า้นสำาหร์บัุ๊ 

เลียงผ่า 90,000 ตัวิ และแพื่ะอีเบุ๊็กส์ร์่วิม 

15,000 ตวัิ

พื่วักปศุสัต้วั ์ :  มีวิวัิ ร์่วิม 700,000 ตวัิใน          

ป้ร์ะเทศพื่ันธิ์๊์ที�มีช่�อเสียงได์แ้ก่ Fleckvieh , 

Braunvieh และ Holsteiner การ์สูว้ิวัิใน Valais 

ใชว้ิวัิสายพื่นัธิ์๊ ์Eringer 

พื่วักมีอุ�งเทุ�า :   แมวิป่้าลิ �งซ์ถึูกนำากลับุ๊ 

เขา้มาเม่�อ 40 ปี้ก่อน  นบัุ๊แตปี่้ 1995 หมาป่้า 

จะข้ามเท่อกเขาเข้ามาในสวิิตเซอร์์แลนด์ ์

อยูเ่ป็้นร์ะยะ และนบัุ๊แตปี่้ 2005 ก็มีการ์พื่บุ๊เหน็ 

เจา้หมีด์ว้ิย 

แมวั แลัะ สุนัข้ :  บุ๊า้น 1 ใน 15 คร์วัิเร์อ่นมีสน๊ขั 

และ 1 ใน 4 คร์วัิเร์อ่นมีแมวิ อยา่งนอ้ยหนึ�งตวัิ

    The Swiss 
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    © Switzerland 

Tourism



ถามมา   ต์อบไปี 
โด์ย   พีื่�หญิิงไทย

คำาถืาม: พีื่�คะ ขอถึามเร์่�องวินัหยด๊์ วินัลา หนทูำางานไมเ่ตม็ร์อ้ย เพื่ร์าะ 

ลกูยงัเล็ก ถึา้ลกูชายคนเล็กป่้วิยตอ้งพื่าไป้หาหมอ ทำาใหต้อ้งหยด๊์งาน 

หนมีูสทิธิิ์ลางานไหม นายจา้งจะหกัเงินเด่์อนหร์อ่เป้ลา่คะ

คำาต้อบ่: ตามกฏิหมายแร์งงาน (ARG) มาตร์า 36 ถึา้ลกูเจ็บุ๊ไข ้และ 

มีใบุ๊ร์บัุ๊ร์องแพื่ทย ์มีขอ้กำาหนด์ไวิ้

1.   พื่อ่แมส่ามาร์ถึหยด๊์งาน เพ่ื่�อด์แูลลกู

2.   การ์ด์แูลลกูที�เจ็บุ๊ไข ้เป็้นหนา้ที�ตามกฏิหมาย

3.   พื่อ่หร์อ่แม ่มีสทิธิิ์หยด๊์งาน 3 วินั เพ่ื่�ออยูด่์แูลลกู

 ลูกจ้างมีสิทธิิ์ลาป่้วิย แต่ละคร์ั�งถึ้าเกิน 3 วิัน ต้องมี 

ใบุ๊ร์บัุ๊ร์องแพื่ทย ์ (แต่นายจา้งก็มีสิทธิิ์ขอใบุ๊ร์บัุ๊ร์องแพื่ทย ์ แมล้กูจา้งจะ 

ลาป่้วิยเพีื่ยงหนึ�งวินั) กฏินี�ใชไ้ด์ก้บัุ๊คนในคร์อบุ๊คร์วัิของลกูจา้งด์ว้ิย เชน่ 

กร์ณีลกู (อายไ๊ม่เกิน 15 ปี้) ป่้วิย ตอ้งไป้หาหมอ หร์่อด์แูลอยู่ที�บุ๊า้น  

(ไม่เกิน 3 วินั และมีใบุ๊ร์บัุ๊ร์องแพื่ทย)์ (Art. 36 Abs. 3 ArG) หร์่อ 

คู่สมร์สป่้วิยซึ�งตอ้งการ์คนด์แูล คณ๊สามาร์ถึลางานได์ ้ โด์ยที�ไม่ถึกูหกั 

เงินเด่์อนตามกฏิขา้งตน้ ในกร์ณีที�ลูกป่้วิยหนัก เช่น มะเร์็งตอ้งการ์              

การ์ด์ูแลใกลชิ้ด์ พื่่อหร์่อแม่ สามาร์ถึลางาน (Betreuungsurlaub)  

โด์ยร์บัุ๊เงินเด่์อน ได์น้านถึึง 14 สัป้ด์าห ์ (ตามป้ร์ะกาศของร์ฐัีสภู่า                

4 ธิ์ันวิาคม 2019) ถึ้าลาไม่ต่อเน่�อง สามาร์ถึลาสะสมตามสิทธิิ์                  

14 สัป้ด์าห ์ ภู่ายในเวิลา 18 เด่์อน ถึา้ลามากกวิ่านั�น ก็คงตอ้งใช ้                

วิันลาพื่ักร์อ้นหร์่อลา โด์ยไม่ร์บัุ๊เงินเด่์อน กฏินี�ใชไ้ด์ก้ับุ๊พื่่อ และแม ่ 

ซึ�งทำางานทั�งสองคน ด์งันั�นสามาร์ถึที�จะลางาน สลบัุ๊กนัด์แูลลกู 

 อยา่งไร์ก็ตอ้งสอบุ๊ถึาม และป้ร์กึษีากบัุ๊นายจา้งก่อนดี์กวิา่ เพ่ื่�อ 

หาหนทางที�ไมเ่สียหายทั�งสองฝ่ัายคะ่  เพื่ร์าะถึา้หยด๊์งานบุ๊อ่ย ๆ อาจมี           

ผ่ลกร์ะทบุ๊ตอ่การ์ถึกูไลอ่อกจากงานได์ ้

 

คำาถืาม:   ดิ์ฉันได์ยิ้นมาวิ่า ในการ์ทำางานควิร์จะมีสญัิญิา 

จา้งงาน (Arbeitsvertrag)เป็้นลายลกัษีณอ์ักษีร์ ซึ�งมีร์าย 

ละเอียด์เร์่�องตำาแหน่ง หน้าที�  เงินเด่์อน วิันหย๊ด์ วิันลา 

และอีกหลายอย่าง แต่งานที�ด์ิฉันทำา เร์าไม่มีสัญิญิาจ้าง 

เลยนะคะ เจ้านายบุ๊อก ของเร์าร์ ้านเล็ก ๆ ค๊ยกันได์ ้

ไม่ต้องเซ็นสัญิญิาก็ได์้ อย่างนี �เขาจะไล่ออกจากงาน 

ตามใจชอบุ๊ได์ไ้หมคะ

คำาต้อบ่: การ์ตกลงด์ว้ิยวิาจา ถ่ึอเป็้นขอ้ผู่กพื่นั เช่น        

เดี์ยวิกบัุ๊สญัิญิาจา้งงานที�เป็้นลายลกัษีณอ์กัษีร์ การ์ให ้

ออก หร์อ่ยกเลกิสญัิญิา ตอ้งเป็้นไป้ตามที�กฏิหมายร์ะบุ๊ไ๊วิ ้

ค่อ ทำางาน 1 ปี้แร์ก กำาหนด์เวิลายกเลกิลว่ิงหนา้ 1 เด่์อน 

ทำางาน  2-9  ปี้ กำาหนด์เวิลายกเลิกล่วิงหนา้ 2 เด่์อน 

ถึา้ทำางานเกิน 10  ปี้ขึ �นไป้ กำาหนด์เวิลายกเลกิลว่ิงหนา้   

3 เด่์อน  

 อย่างไร์ การ์ทำาสญัิญิาเป็้นลายลกัษีณอ์กัษีร์ 

ยอ่มทำาใหม้ั�นใจมากกวิา่ ใชไ่หมคะ

คำาถืาม: ด์ิฉนัมีการ์งานทำา ตำาแหนง่หนา้ที�ดี์ และมั�นคง 

ก็ทำามานานพื่อสมควิร์แล้วิค่ะ อาย๊ยังไม่ถึึงหกสิบุ๊ 

อีกหลายปี้กวิ่าจะเกษีียณ แต่หลงั ๆ มานี � สข๊ภู่าพื่ไม่ดี์ 

ตอ้งลางานบุ๊อ่ย ๆ  จงึอยากป้ร์กึษีาคะ่วิา่ ถึา้ลางานบุ๊อ่ยๆ 

จะลาได์สู้งส๊ด์กี�วิัน และกฏิหมายแร์งงานจะค๊ม้คร์อง 

ลกูจา้งแคไ่หนคะ ยงัอยากทำางานคะ่

คำาต้อบ่:  ตามกฏิหมายแร์งงาน  นายจา้งตอ้งจ่าย 

เงินเด่์อน เม่�อลูกจา้งลาป่้วิย แต่ก็มีขอ้จำากัด์ค่ะ ไม่วิ่า        

จะลาเพื่ร์าะป่้วิย หร์อ่อบุ๊๊ตัเิหต ๊นายจา้งตอ้งจา่ยเงินเด่์อน 

ไป้อีก ร์ะยะหนึ�ง (Art. 324a OR) จะจ่ายใหน้านเท่าไร์      

ขึ �นอยู่กบัุ๊จำานวินปี้ที�ท ำางานมาแลว้ิ ป้กติทั�งลกูจา้ง และ  

นายจา้ง   ตอ้งจา่ยป้ร์ะกนัเจ็บุ๊ป่้วิยที�เร์ยีกวิา่ Krankentag-

geldsversicherung (ซึ�งไม่ใช่ Krankenkasse ที� 

ป้ร์ะชากร์ทก๊คนตอ้งทำาป้ร์ะกนั) โด์ยที�ลกูจา้ง และนายจา้ง 

จะแบุ๊่งจ่ายฝ่ัายละคร์ึ�ง หร์่อป้ร์ะมาณ ฝ่ัายละ 1% 

ของเงินเด่์อน) เม่�อลูกจา้งป่้วิย บุ๊ร์ิษัีทป้ร์ะกันจะจ่าย 

เงินเด่์อนให ้ 80 เป้อร์เ์ซนต ์ เป็้นร์ะยะเวิลาป้ร์ะมาณ        

720 วินั หร์อ่ นานป้ร์ะมาณ 2 ปี้(ทั�งนี �ขึ �นกบัุ๊กร์มธิ์ร์ร์ม ์และ 

สญัิญิาที�นายจา้งทำาไวิก้บัุ๊บุ๊ร์ษัิีทป้ร์ะกนั) หร์อ่นานกวิา่นั�น 

ถึ้าวิันลาไม่ได์้ต่อเน่�อง แต่ให้สะสมวิันลาได์้จนคร์บุ๊        

720 วินั  ภู่ายใน 990 วินั

...กห็ว้งัว้า่ คณุคงไมไ่ดล้าป่ว้ยนานข้นาดนั�นนะคะ 

สูง่กำาลงัใจ ดูแลรกัษีาสูขุ้ภาพั ใหห้ายป่ว้ย 

โดยเรว็้ไว้คะ่...

29    หน�า



30      หน�า

ปฏิทิุนิกจิกรรม
 

สนใจสมัครสมาชกิ สมาคมห้ญิงไทุยู่เพื่่�อห้ญิงไทุยู่ ในสวัติ้เซึ่อรแ์ลันดี ์
ต้ดิีต้อ่ https://www.thaifrauenverein.ch

E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch
เฟสบุ๊๊�ก สมาคมหญิิงไทยเพ่ื่�อหญิิงไทย: facebook.com/thaifrauen.swiss

คา่บุ๊ำาร๊์งสมาชิก ร์ายบุ๊ค๊คล กล๊ม่ ชมร์ม หา้งร์า้นและองคก์ร์ตา่งๆ ปีลัะ 50 ฟรังค ์

ทา่นจะได์ร้์บัุ๊วิาร์สาร์ร์วิงขา้วิ 3 ฉบ่บั่ต้อ่ปี เขา้ร์ว่ิมสมัมนา ร์ว่ิมกิจกร์ร์มตา่งๆ ร์วิมทั�งได์ร้์บัุ๊ขอ้มลูควิามรู์ต้า่งๆ 

โด์ยมีคา่สมาชิกเป็้นร์ายได์ ้ที�สมาคมฯ นำามาใชใ้นการ์จดั์ทำาเอกสาร์ และกิจกร์ร์มตา่ง ๆ ส ำาหร์บัุ๊สมาชิก

เรียู่นสมาชกิทุราบ่

 ทา่นสามาร์ถึจา่ยคา่สมาชิก ได์ต้ั�งแตไ่ด์ร้์บัุ๊ใบุ๊จา่ยคา่สมาชิก จนถืง่วัันทุี� 30 มถุิืนายู่น พื่.ศ. 2563  ซึ�ง  

สมาชิกจะยังได์ร้์บัุ๊วิาร์สาร์ร์วิงขา้วิฉบุ๊บัุ๊เด่์อนเมษีายน หลงัจากนั�นหากสมาชิกยังไม่จ่ายเงินค่าสมาชิก  ภู่ายใน              

วินัที� 30 มิถึ๊นายน  ท่านก็จะพื่น้จากสภู่าพื่การ์เป็้นสมาชิก และสมาคม ไม่สามาร์ถึส่งวิาร์สาร์ร์วิงขา้วิใหท้่านได์ ้

จนกวิา่ทา่นจะชำาร์ะคา่สมาชิก

 จงึเร์ยีนมาเพ่ื่�อทร์าบุ๊ และขอขอบุ๊พื่ร์ะคณ๊สมาชิกมา ณ โอกาสนี�

จากสถืานการณ์จากสถืานการณ ์   CoronavirusCoronavirus  

สมาคมจง่สมาคมจง่  ข้อเล่ั�อนข้อเล่ั�อน  การจดัีงานวัันประชุมสามัญประจำาปี พื่.ศ. การจดัีงานวัันประชุมสามัญประจำาปี พื่.ศ. 2563 2563   

ออกไปอยู่่างไม่มกีำาห้นดีออกไปอยู่่างไม่มกีำาห้นดี

วัันอาทุติ้ยู่ท์ุี� 7 ม.ิยู่. พื่.ศ. 2563
 กจิกรรม “ห้ญิงไทุยู่สัญจร” ไปส่้ชุมชนไทุยู่ 

จดัีทุี�วััดีไทุยู่ทุชิโิน 

ทุี�อยู่้่ Via alla Chiesa 10, 6572 Quartino

วัันอาทุติ้ยู่ท์ุี� 6 กันยู่ายู่น พื่.ศ.2563
งานวัันครอบ่ครัวั ครั�งทุี� 15 

ทุี� Pfrundhaus Kirchlindach,

 Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach



วันัพุุธที่่� 4 ธนัวัาคม พุ.ศ.2562  ผู้้�แที่นสมาคม ชมรม และชุมชนไที่ยต่่าง ๆ  

ในสวัติ่เซอร์แลนด์์ ร่วัมงาน  วันช่าติไทยวันช่าติไทย วันคล้้ายวันเฉลิ้มพร่ะช่นม

พร่ร่ษาในหล้วงรั่ช่กัาล้ท่� 9 แห่งร่าช่วงศ์์จักัร่่ 

แล้ะวันพอ่แห่งช่าติ ปร่ะจำาป่ 2562

 จัดั์โด์ย สถานเอกอคัรราชท้ี่ต่ ณ กรุงเบิร์ิน 

โด์ยมท่่ี่านเอกอคัรราชท้ี่ต่ นายจักัร ่ศรช่วันะ 

งานเล้ี้� ยงอำำาลี้า...
เม ่�อวันัที่ ่� 25 พุฤศจักิายน พุ.ศ 2562 สมาคมหญิงิไที่ยฯ ร่วัมกบัิสมาคม ชมรมต่่าง ๆ

และชาวัไที่ย ในสวัติ่เซอร์แลนด์์ร่วัมกนัจัดั์งานเล ่�ยงส่ง

คุณเพุญ็ิประภา ภุมรนิที่ร์ ที่ ่�ปรกึษา 

และคุณอรที่ยั ปญัิญิากจิั เลขานุการโที่ 

สถานเอกอคัรราชท้ี่ต่ ณ กรุงเบิร์ิน

ในโอกาสครบิวัาระการด์ำารงต่ำาแหนง่



  

เม่ื่�อวันัเสาริท้์ี่� 23 พฤศจิกัายน พ.ศ. 2562 

ท้ี่� Pfrundhaus Kirchlindach 

กิัจกัริริมกิัจกัริริม  

เริย้นแกัะสลี้กัั          

ผักัั แลี้ะ ผัลี้ไม�        

กับั คุณุบษุยาริตั์น ์โสมภ้ริ ์(คุริแ้จง)   

คุริั�งท้ี่� 3

“ พวักเราขอุขอุบคณุ 

คณุครแ้จ้ง 

และน�อุงเปียผู้้�ชิว่ัยสอุน 

ที�สละเวัลา 

เพื�อุการสอุนในครั�งนี�นะคะ ”


